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  קפז)-(תזריע, סולם ‡ות קפ‰כימי צ‡תך מ‡רץ מצרים ‡ר‡ו פל‡ות 

  ת"ח, עשר זמנין פקידת שרה למלאכא, למחאה לפרעה. ובעשר מכתשין אלקי. סימנא עבדת : (קפה)זוהר: 
(מיכה ז  "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ר' אבא פתח :קפו)(שרה לבנהא בתראה במצרים. זוהר: 

לאחזאה פורקנא לבנוי, כאינון יומין דשלח קב"ה לאפקא לישראל, ואחזי אינון מכתשין  זמין קב"ה .טו)
במצראי, ואלקי לון בגיניהון דישראל. תא חזי, מה בין פורקנא דא, לפורקנא דמצרים. פורקנא דמצרים הוה 

שולטנו  בחד מלכא, ובמלכו חדא. הכא, בכל מלכין דעלמא, וכדין יתייקר קב"ה בכל עלמא, וינדעון כלא
וכדין יתגלי שולטניה : )קפז(, בגין דיסרבון כלהו בישראל. יןדקב"ה, וכלהו ילקון במכתשין עלאין, על חד תר

וכדין כלהו יתנדבון בהו בישראל לקב"ה, הה"ד,  .(זכריה יד ט) למלך על כל הארץ" 'הדקב"ה, דכתיב "והיה 
  בהן בחדוה, למחמי פורקנא דבנייהו כמלקדמין. כדין קיימין א .(ישעיה סו כ) 'ו"והביאו את כל אחיכם" וג

  . הה"ד, "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". אכי"ר  

  הסולם

  עשר פעמים ציותה שרה את המלאך להכות את פרעה. ובעשר מכות הוכה. כי סימן  .בוא וראה :קפה)(

עד שיגאלו מידיהם.  עשתה שרה אל בניה אחריה למצרים. דהיינו שיוכו המצרים בעשר מכות,: קפה)(
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. עתיד הקב"ה להראות גאולה לבניו, כאלו בא פתח, ר' א :קפו)(

והראה אלו המכות במצרים והכה אותם בשביל ישראל. ם. הימים ששלח הקב"ה להוציא ישראל ממצרי
מצרים היתה במלך אחד, ובמלכות בוא וראה, מה בין גאולה זו שבסוף הימים, לבין גאולת מצרים. גאולת 

אחת, וכאן בכל המלכים שבעולם. ואז יתכבד הקב"ה בכל העולם, וידעו הכל ממשלתו של הקב"ה, וכולם 
ואז תתגלה : קפז)(ם, משום שימאנו כולם לשחרר את ישראל. ייוכו במכות עליונות, על אחת פעמי

יתנדבו האומות בישראל להביאם להקב"ה. ממשלתו של הקב"ה, שכתוב, והיה ה' למלך על כל הארץ. ואז 
בשמחה לראות גאולת בניהם כבתחילה. ז"ש, כימי  הז"ש, והביאו את כל אחיכם. אז יעמדו האבות לתחי

  ג "י ח"א אחותי את, דפומאמר אמרי נ קפז,-(תזריע, סולם אות קפה. צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

  .א)"דף נב ע  

  ---------בני היכלא----------

תמצית דברי  שורש לכל הגאולות:גאולת מצרים 
, שגאולת מצרים היא שורש קפז)-(תזריע קפההזוהר 

ש על הגאולה העתידה כימי צאתך "כל הגאולות, כמ
מארץ מצרים אראנו נפלאות. אלא שההבדל בינם 
הוא, שגאולה העתידה תהיה בכל המלכים שבעולם 

. לבד][ולא כגאולה ההיא שהיתה כנגד מלכות מצרים ב
ועוד, שהמכות הגדולות שיהיו אז יהיו גדולות 

. אלא שיש להתבונן 'פעמיים ממכות מצרים וכו
, שמזכיר את (תזריע אות קפה)ל "בדברי הזוהר הנ

שורש עשרת מכות מצרים במכות שצוותה שרה 
אמנו למלאך להכות את פרעה. שלכאורה יש להבין 

, יז)(סולם אות קטעם הזכרה זו. אלא שבזוהר לך לך 
מפורש יותר, שסבת לקיחת שרה לפרעה היתה כדי 
שיוכה על ידי המלאך בצוויה, שהכאה זו גרמה 
הכאה נוספת לאחר מכן. שהם עשרת מכות מצרים 

ש נגעים גדולים, משרה "ש שלומד כעין גז", יעוי'וכו

: עשרת המכות בג' שלביםד. היינו, ", עכת'לפרעה וכו
עשרת המכות  ,'בהכאת פרעה בסבת שרה אמנו. , 'א

מכות העמים וכל המלכויות,  ,'גביציאת מצרים. 
ביציאת בני ישראל לגאולה העתידה. שלכאורה 
משמעות דברי הזוהר בזה היא, בבחינת שורש וענף. 
שכל מה שיש בענף כבר קדם לו בבחינת שורש. בזה 

. לרמז על שורש 'יובן שאומר כימי צאתך וגו
שלבים  הגאולות ביציאת מצרים, שכפי ששני

נתקיימו, כן יתקיים גם השלב השלישי, ולא זו בלבד 
אלא שהם במכפלות. שאצל שרה הוכה רק פרעה 

ל כל "וביתו. במצרים הוכה המלך וכל ַעמו, ולעת
  המלכויות. 

ק "בספהגאולת מצרים הכנה לכל הגאולות:  חסידות:
כל , כתב וזה לשונו: ב)"פסח שנת תרמ-(ויקרא שפת אמת

לימות המשיח. דכתיב "כימי צאתך  ימי חייך להביא
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מארץ מצרים אראנו נפלאות". וקשה הא ביום א' 
ושעה אחת יצאו. אכן ימי הם הארות. והנה בכל דור 
ודור מתפשט יותר הארות מיצ"מ וכשיהיו נשלמים 
כל ההארות יהי' מזה גאולה העתידה. כדאיתא 

הי' הכנה לכל הגאולות. וכפי מה יאת מצרים שיצ
"מ וזוכרין אותו בכל הימים כך יתרבו שעוסקין ביצ

הנפלאות לעתיד. דיש להאמין שיש יצ"מ בכל עת 
וכפי הסיפור והעסק ביצ"מ כך מתקיים בפועל ממש 
כמ"ש בכל דור ודור חייב אדם לראות כו'. ומסיק 
אותנו גאל עמהם כמ"ש במ"א כבר מזה. וכשיהיו 
נכללים כל הימים ביום צאתך מארץ מצרים מזה 

ות המשיח. וז"ש למען תזכור כו' כל ימי יבואו ימ
  א."ל השפ"עכ חייך להביא לימות המשיח והבן:

 מסורת הזוהר: שורש גאולה העתידה בגאולת מצרים:
: זה ש בשעתא)"ה וז"(סולם אות נו, דהקדמת ספר הזוהר 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו "סוד הכתוב 
ון , שלעתיד לבא בזמן גמר התיק(מיכה ז טו) "נפלאות

שאז כל אומות העולם תתקבצנה בבת אחת 
[לשון הזוהר: בשעתא ו, "להשמיד את ישראל ח

, אז יתגלה זה דיתכנשון כל עממיא על עמא קדישא]
, 'ששרו של ים יבלע כל מימוי דבראשית וכו

שיתיבשו המים ובני ישראל יעברו ביבשה. כי 
במצרים לא היתה אלא התחלת הגאולה שלא היה 

ק לשעתו אבל בגמר התיקון יבולע אלא בים סוף ור
ה "(סולם אות שיא, סוף ד '. זוהר בראשית אהמות לנצח

יתבטל רוח הטומאה  ל]"[לעת: כי אז וזה אמרו כאן)
ע דטומאה, "מהארץ, ולא יהיה עוד פחד מאבי

וימשיכו הצדיקים אותות ונפלאות כמו שהיה 
(סולם אות קלב, מאמר ביאת  שמותביציאת מצרים. 

זמן העתיד לבא בקבוץ גלויות ישראל, כל : בהמשיח)
ה "האותות הנסים הגבורות והנפלאות שעשה הקב

ש כימי צאתך מארץ "במצרים, יעשה לישראל כמ
(סולם אות קלב, מאמר ויהי  באמצרים אראנו נפלאות. 

קוינו לו נגילה  'זה ה", ': דורש את הפסבחצי הלילה)
ם , שעל זה מחכי(ישעיה כה ט) "ונשמחה בישועתו

כימי "ישראל, משום שעתיד לעשות להם כן, שנאמר 
(סולם  בשלח. "צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

: אבני הברד אות קצב, מאמר וירא ישראל את היד הגדולה)
שהיו יורדים על מצרים ונתעכבו על ידי משה, עשו 

כ נקמה בימי יהושע, ולעתיד לבא עתידים לירד "אח
ש כימי צאתך מארץ "ר יוסי ז"על אדום ובנותיה א

(סולם אות ריט, מאמר אז  בשלחמצרים אראנו נפלאות. 

: לא נאמר אראך נפלאות אלא אראנו. ישיר משה)
שמשה רבינו שראה את כל הנפלאות בתחילה יראה 

מ, כנאמר אז ישיר "ל בתחיה"אותם בשנית לעת
: בניסן (סולם אות תעז) משפטיםמשה. לשון עתיד. 

ש כימי צאתך "גאל, לקיים מנגאלו ובניסן עתידין לה
קפז, וכן איתא -(סולם אות קפה תזריע. 'מארץ מצרים וגו

ה "אבא פתח, עתיד הקב ': רקו)-ח לך לך קה"בז
להראות גאולה לבניו כאלו הימים שהוציאם 

ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו "ממצרים כמ
נפלאות. מה בין גאולה זו שבסוף הימים לבין גאולת 

צרים היתה במלך אחד ובמלכות מצרים. גאולת מ
, וידעו הכל 'אחת וכאן בכל המלכים שבעולם וכו

. 'ה וכולם יוכו במכות עליונות וכו"ממשלתו של הקב
מ כי "רע. ': כימי צאתך וגו(סולם אות שמח) שלח לך

, קריעת ים סוף ': כימי צאתך וגו(סולם אות יח) תצא
י שבמילו 'ו, ובזכות האות א"ב קרעים בחשבון ו"לי
ו הרומזת על הארת הבינה, נעשה הים ליבשה, "וא

א "ו שהוא ז"ובה טבעו מצרים שאינם מאמינים בוא
מוליך "אחד, כן יהיה לעתיד לבא שנאמר  'שבגימט

לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות 
, שהוא בקיעת מים של (ישעיה סג יב) "לו שם עולם

: בגאולה ו)(סולם אות נ מ כי תצא"רע. 'תורה וכו
משיחין,  'האחרונה יצטרפו לגילוי נשמת משה, ב
כנפי יונה  'משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שהם כנגד ב

טז, מאמר הבטחות -(סולם אות טו זוהר חדש כי תבא. 'וכו

: שכתוב בתוכחה ונחמות שבקללות דמשנה תורה)
, שהוא הבטחה לשוב "מצרים באניות 'והשיבך ה"

, 'ה במצרים וכו"עשה הקבולעשות נסים ואותות ש
  א כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. "כש

י תור‰ ‡ור: ימ≈ ‡ְתךָ  ּכִ ץ צ≈ ר∆ ∆‡ ּוּ  ִמְצָרִים מ≈ ת  ַ‡ְר‡∆ ךְ  '. ְוָ‰ָי‰ ‰(מיכ‰ ז טו)ְִפָל‡ו… ל∆ ל ַעל ְלמ∆ ץ ּכָ ם ָ‰ָ‡ר∆ ּיו… ‰ ‰ ַ‰‰ּו‡ ּבַ ' ִיְ‰י∆

ָח„ מו…  ‡∆ ָח„  ּוׁשְ ִבי‡וּ (זכרי‰ י„ ט)‡∆ ל ת‡∆  . ְו‰≈ ם ּכָ יכ∆ ל ֲ‡ח≈ ִים ִמּכָ ּס ' ַל‰ ִמְָח‰ ַ‰ּ‚ו… ב ּוִסיםּבַ כ∆ ים ּוָבר∆ ּבִ ָרִ„ים ּוַבּצַ  ּוַבּפְ
ת רו… ְרּכָ י ַ‰ר ַעל ּוַבּכִ ם ָקְ„ׁשִ ַלִ ר '‰ ָ‡ַמר ְירּוׁשָ ֲ‡ׁש∆ י ָיִבי‡וּ  ּכַ ≈ל ְב ָר‡≈ ת ִיׂשְ ְָח‰ַ‰  ‡∆ ְכִלי ּמִ ר ּבִ ית ָט‰ו…   . (ישעי‰ סו כ) '‰ ּב≈
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  ח יתרו שו)"(פנחס, סולם אות תשו, ז רת ימי יסן לכל ‰ש‰משכו וקחו מ‰‡

ְקָר‡ ‰ ַוּיִ י ְלָכל מׁש∆ ≈ל ִזְק ָר‡≈ ר ִיׂשְ ם ַוּי…‡מ∆ ∆‰ כוּ  ֲ‡ל≈ ם ּוְקחוּ  ִמׁשְ יכ∆  צ…‡ן ָלכ∆ ח…ת≈ ּפְ ֲחטוּ  םְלִמׁשְ ַסח (ב‡, שמות יב כ‡) ְוׁשַ   ַ‰ּפָ

   .(בא, שמות יב כא) כו וקחו לכם צאן" וגו'"כתיב משאלעזר אמר, ודאי הכי הוא. ותא חזי,  ': ר(תשו)זוהר 
משכו, מאי משכו. כמאן דמשיך מאתר אחרא, לאתר דא. משכו יומין עלאין לגבי יומין תתאין. זוהרזוהר 

יומין עלאין אינון שס"ו, כחושבן משכו. יומין תתאין, זמנין דאינון שנ"ה, ובזמנא, דאתנהרא סיהרא 
משכו יומין עלאין לגבי יומין  :תשז)(שס"ה, כחושבן משכו חסר חד.  באשלמותא, סליקו למהוי אינון יומין

  . בעשור, תתאין, למהוי כלהו כחדא בחבורא חדא. ומאן משיך לון. אינון עשר דלסטר ימינא, דכתיב בעשור
  .'אינון לכל סטר וכו 'בעשרה מבעי ליה, מאי בעשור. אלא ט  

  סולםה

  שכו וקחו לכם צאן וגו'. משכו, מהו משכו. ומשיב, שפירושו בוא וראה, כתוב, מאלעזר אמר,  ': ר(תשו)
הוא, כמי שמושך ממקום אחר למקום זה. דהיינו, משכו ימים עליונים, שהם ספירות דז"א, לימים : (תשו)

תחתונים, לספירות דמלכות. ימים עליונים דז"א הם שס"ו כחשבון משכו. דהיינו שנה דימות החמה, 
ם של המלכות, פעמים הם שנ"ה ימים בשנה, ובזמן שהלבנה, שהיא המלכות, שהוא ז"א. ימים התחתוני

מאירה במילואה, עולים הימים שלה להיות שס"ה ימים, כשנת החמה שהיא ז"א, שהוא כחשבון משכו, 
משכו יומין עלאין וכו': משכו ימים עליונים, דז"א, לימים תחתונים דמלכות, שיהיו כולם  :תשז)( חסר אחד.
  ור אחד. ומי מושך אותם, היינו אלו העשר, של המלכות כשהיא בצד ימין, דהיינו בחסד. אחד, בחב

  .ב)"ג דף רמט ע"י ח"(פנחס, סולם אות תשו, מאמר חג הפסח, דפו. 'וכו שכתוב בעשור  

  ----------בני היכלא----------

אלעזר את  'תמצית דברי הזוהר, ביאור ר משכו וקחו:

יבור הימים למדרגות על ח "משכו וקחו"הפסוק 

עליונות הנקראות בשם ימים עליונים. שחיבור זה 

הוא כעין חיבור מדרגת מלכות שבבחינת לבנה 

, למדרגת ימים עליונים שבבחינת [כימות שנת הלבנה]

. שהמלה [כעין ימות שנת החמה]תפארת -א"ספירת ז

משכו מתפרשת מלשון המשכה וחיבור של ימים 

נמוכות יותר דהיינו  העליונים לימים שבמדרגות

שיש  משמעות הוראת הדברים היא,לימים שלנו. 

להשתדל לחבר את הארת הזמן המסוגל ליציאת 

לחרות המאיר בחודש ניסן, לכל ימות השנה. שכולם 

שהוא אור יקרות אמיתי, על ידי זכירת  'יאירו באור ה

החרות הנמצאת בתורה, הכוללת גם חרות 

. א)"י דף צא ע"יקון נו, דפוז (ת"(כדאיתא בתיקומטיפשוטא 

ידויק לשון הפסוקים, שצווי זה של משכו אינו 

ה למשה, אלא רק בדיבור משה "מפורש בדברי הקב

לכלל ישראל. עוד יש להתבונן בזמן המדובר, שהוא 

תחילת חודש ניסן. היינו שדברי משה בחיבור הימים 

למדרגות עליונות, נועדו להכנת כלל ישראל 

אחר יציאת מצרים וביטול כל למציאות החדשה ש

אלוהי מצרים, וכן לצורך השגת המדרגות הגבוהות 

ה אותם להיות עם הנבחר "הכרוכות בלקיחת הקב

לקבלת התורה, שיש בכל אלו שלמות שבבחינת 

  עולם שנה נפש כדלקמן.  

כלומר, ששינוי עם ישראל מכל  עולם שנה נפש:

כרות (הנזהבחינות עולם שנה נפש  'העמים הוא בכל ג

, שהם: מקום, זמן, והאדם עצמו. בספר יצירה ו א)

מקום, היינו יציאתם ממצרים לארץ ישראל. אדם, 

הוא מעלת איש הישראלי על שאר בחינות המדבר 

שבעולם. ברם, שינוי הזמן הוא המתחדש כאן. 

[וכן הוא כלומר שיש באפשרות כל אחד מישראל 

ו להבין זאת ולחבר את זמן חייו לשורש המחויב]

בספירות העליונות. שסגולת העושה כן היא לחוס 

על ביטול זמנו בכל הבלי העולם, ולמלא את תפקיד 

ז ביתר שלמות. אלא, שכפי הנראה מן "נשמתו בעוה

הפסוקים, הזמן המסוגל לכך ביותר הוא ימי תחילת 
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על כן הזהירם משה על משיכת  'חודש ניסן. שלכאו

דווקא בזמן זה ימים עליונים אלו, לכל ימות השנה, 

  שהוא ראשון לחדשי השנה. 

עוד יש להתבונן בעניין זה, על פי דברי  מ:"דצח

המשנה בתחילת מסכת ראש השנה, ארבעה ראשי 

הבחינות  '. שנראים כמכוונים כנגד ד'שנים הם וכו

ניסן, שהוא ראש  '. א[דומם, צומח, חי, מדבר]מ "דצח

השנה למלכים הנוגע לכתיבת התאריך בשטרי 

ה "אלול שהוא ר 'קעין, הוא כנגד דומם. אמקר

ו בו, "בשבט או ט 'למעשר בהמה, הוא כנגד חי. א

תשרי שבו כל באי עולם  'הוא בבחינת צומח. א

  ה כבני מרון, הוא כנגד מדבר. "עוברים לפני הקב

 'אלא, שבא נ בדומם, ובחודש ניסן:"התכללות עש

ניסן שהוא בבחינת ראש השנה לדומם, כלולים גם 

ינות עולם שנה ונפש. עולם דהיינו מקום, הוא בח

בחינת יציאת ישראל מארץ מצרים, וכן היה גם 

 'כניסתם לארץ ישראל בחודש ניסן כמפורש בתחי

. מלבד, א)"מסכת קידושין לח ע 'ט, ובגמ"י '(דספר יהושע 

ע בחודש ניסן, "שבריאת העולם עצמו נעשתה לכו

אש השנה, (ענייני רי "כמפורש בשער הכוונות להאר

ל בתשרי נברא ", שרבי אליעזר דס)'אמצע דרוש א

ל בניסן, לא פליגי במציאות "העולם, ורבי יהושע דס

מחשבה  'ח, חד דיבר בבחי"ו, אלא אלו ואלו דא"ח

, ה)"(שער השופר פח "מעשה. בספר פע 'וחד בבחי

הוסיף ביאור, כי יש עיבור ולידה. ובתשרי היה 

אשית, וכן אומר היום העיבור וכן אותיות תשרי הם ר

הרת עולם. ובניסן היתה הלידה, שצריך לכך ניסים 

ש "מ הוזכרה בלשון לידה כמ"ליציאה, וכן כל יצי

. שנה "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך"

ל בדברי "דהיינו זמן, הוא תחילת זמן העולם כנ

הזוהר משכו וקחו לכם. נפש דהיינו אדם, הוא יציאת 

ר. "עבודיו למלכי מצרים וליצההאדם לחירות מכל ש

ה למלכים, ומאן מלכי רבנן. "מלבד, שאפשר לומר, ר

, וכן ישראל א)"(דף סב עמסכת גיטין  'כדאיתא בגמ

  . א)"(מסכת שבת דף קכח ענקראו בני מלכים 

עיקר העולה מכל המתבאר עד הנה הוא,  סיכום:

שצווי זה של משכו וקחו, שהוא החיבור לימים 

ונאמר לכל אדם ובכל זמן, ולכל אחד  עליונים, מכוון

כפי מדרגתו ויכולתו. היינו שיש באפשרות לעשות 

כן, ולהשכיל במעלת כל יום בפני עצמו, כיצד הוא 

מתחבר לזמן גבוה יותר מזמנם של רוב בני העולם. 

שכפי התחדשות האורות העליונים בכל המדרגות 

בכל יום, כן מתחדש העולם בכל יום, וכן יכול כל 

: בכל י, שמות יט ב)"(רשש "ד להתחדש בעצמו, כמאח

יום יהיו דברי תורה בעיניך כחדשים כאילו היום 

ניתנו, שאין כדוגמת דבר זה אצל שום אומה 

  מאומות העולם.

 (אות תשו) פנחסכעין דברי הזוהר  מסורת הזוהר:

, וזה לשון (אות שו) בזוהר חדש יתרול, איתא גם "הנ

 "ימים יוצרו"יומין עלאין: להו , לכרוּ ימים יוצָ הסולם: 

, היינו כל הימים העליונים, שהם ז)"ט ט"(תהלים קל

מדרגות ז"א, שהם כמספר משכו וקחו לכם, שמשכו 

שס"ו, שפירושו, משכו ימים מטרייא הוא בגי

העליונים להאיר לימים התחתונים, דהיינו למדרגות 

של המלכות, כי יש בשנה, שס"ה ימות החמה, עם 

ומקצת היום הוא ככולו, והם שס"ו,  רביע יום,

כחשבון משכ"ו. דהיינו שס"ו מדרגות ז"א הנקרא 

שמש. ומי שמושך מהם, הוא מושך אור אל הלבנה, 

  .ח יתרו, סולם אות שו)"(ז לקדש אותה.

  

  (תצוה, סולם אות קכב) תשריחו„ש ‰‡ביב וחו„ש 

ת ת ַח‚ ‡∆ ּצו… מ…ר ַ‰ּמַ ׁשְ ְבַעת ּתִ תַמצּ  ּת…‡ַכל ָיִמים ׁשִ ר ו… יִתךָ  ֲ‡ׁש∆ „ ִצּוִ ע≈ ׁש  ְלמו… ׁש  יכִּ  ָ‰ָ‡ִביב ח…„∆ ח…„∆ ְצָרִים (כי תש‡,  ָיָצ‡ָת  ָ‰ָ‡ִביב ּבְ ִמּמִ

  שמות ל„ יח)

  וכי כלהו זמנין וחדשין לאו , (בא, שמות יב ב) וגו' פתח ואמר, "החדש הזה לכם ראש חדשים": (קכב)זוהר: 
יהו, אבל אנא מסרית ליה לכון, דלכון איהו באתגליא, אבל אינון דקב"ה. אלא "החדש הזה לכם", דילי אזוהר: 
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ולא באתגליא. ירחא דלכון, איהו בסדורא, כסדר דאתוון  ,(תהלים פא ד) שביעאה דילי איהו, וע"ד איהו "בכסה"
  אבל ירחא שביעאה דילי איהו מסופא דאתוון. מאי  .'וכו דאיהו אב"ג ,(כי תשא, שמות לד יח) "אביב"

 תא לעילא, ואנא מעילא לתתא.טעמא אתון מת  

  סולםה

  פתח ואמר "החדש הזה לכם ראש חדשים" וגו', שואל, וכי כל הזמנים והחדשים אינם של הקב"ה, : (קכב)
ולמה אומר החדש הזה לכם. ומשיב, אלא החדש הזה לכם, פירושו, שלי הוא, אבל אני מסרתי אותו : (קכב)

ורות מגולים בו לישראל. אבל החדש השביעי שלי הוא, לכם, שלכם פירושו שהוא בגילוי. כלומר, שהא
 הכוונהכיסוי וגילוי האורות,  עניין. וכל (תהלים פא ד) וע"כ הוא בכסה, ולא בגילוי כמ"ש "בכסה ליום חגינו"
כי ניסן נקרא חדש כסדר האותיות אביב,  [בדרך יושר]היא להארת החכמה. החדש שלכם הוא בסדר הא"ב, 

, ונמצא אותיות אביב, שהן 'כי יוד במספר קטן הוא א 'ב של אביב הוא סוד ג"כי י ג,"שהוא אב .האביב
מתחיל שמו מסוף האותיות של אלפא ביתא, דהיינו תשרי. מהו ל כן אבל חדש השביעי שלי הוא עג. "אב

הטעם. אתם בסדר ישר אב"ג שהם ממטה למעלה, כלומר שהאותיות עולות בחשבון, תחילה א' אח"כ ב' 
  ואני בסדר למפרע, תשרי, שהוא ממעלה למטה, שהאותיות יורדות בחשבון, וכו'. 

  תחילה ת', אח"כ יורד לש', ואח"כ לר'.   

  ביאור הדברים. פרצוף המלכות נקראת שנה, שבו י"ב חדש. ששה חדשים הם מחזה ולמעלה שהם חג"ת 
. 'וכו שמניסן עד אלולנה"י, שמתשרי עד אדר. וששה חדשים מחזה שלה ולמטה שהם חג"ת נה"י ביאור 

כי החדש תשרי, הוא מחזה ולמעלה, ששם בחינת בינה, ושם הוא באתכסיא וזהו עד חדש אדר אלא כיון 
חלת הכסוי מתחיל בתשרי, ע"כ מזכיר רק תשרי. וכן הגילוי של חדש ניסן נמשך עד אלול. אלא כיון ישת

דשי השנה, דהיינו ראשון לאורות מגולים. שבו תחילת הגילוי מזכיר הכתוב רק ניסן. וע"כ נקרא ראשון לח
יורה על גילוי האורות,  כשהאותיות כסדרןכי . 'וכו הר אומר בט"ו תשרי משום שבו מתחיל הגילויוכמו שהז

  שכל פעם האורות מתרבים וכשהאותיות למפרע כמו תשרי יורה כיסוי האורות, שהולכים 
  ומתמעטים בחשבון.   

  ות, דהיינו בכל חדש וחדש מי"ב חדשים, אשר חצי החדש הראשון וכמו שהוא בכללות כן הוא בפרט
  הוא בבחינת למעלה מחזה, והאורות מכוסים. ומחמשה עשר יום ולהלאה הוא למטה מחזה, וכמו 

  .א)"ב דף קפו ע"י ח"(תצוה, סולם אות קכב, מאמר ובעשור לחודש השביעי, דפו והאורות מתגלים. כמו שמבאר והולך.  

  ----------היכלא בני----------

, (תצוה אות קכב)תמצית דברי הזוהר  חודש האביב:

ביאור סוד הפסוק החודש הזה לכם, בצירוף שם 

החודש הנקרא בתורה חודש האביב. שמשמעות 

ה "המלה "לכם" היא, הוראה על הארת הקב

המושפעת בחודש זה לעולם כסדר ירידת אורות 

במלה העליונים מלמעלה למטה. שזהו סוד המרומז 

. כלומר, ב]-[כסדר אאביב שאותיותיה הן כסדרן 

ה בבריאת "שהמיוחד בחודש זה הוא גילוי רצון הקב

ש עלה ברצונו להטיב לנבראיו. שזו היא "העולם, כמ

בחינת קו ימין הנקרא חסד ורחמים, המאיר מצד 

פ "שימינו פשוטה להטיב לנבראיו, אע 'רצון ה

אל שאפשר שבאותה שעה טרם הגיעו בני ישר

לשלמות מעלתם. על דרך משל, מרחמי האב על בנו 

תינוק. שזהו גם סוד הגאולה העתידה בחודש ניסן. 

(זוהר משפטים תעז, ל בניסן עתידים להיגאל "ש חז"כמ

. יהושע שם) 'ל כר"א, וקיי"ה דף יא ע"מסכת ר 'פנחס תשג, גמ

לבאר בזה, שמשמעות החודש הזה שהוא  עוד נראה

נת כל ראש המאיר לגוף ראש חדשים היא, כבחי

שתחתיו. כלומר שהארתו נמשכת ממעלה למטה, 

כמרומז בחודש האביב, שאותיות המלה אביב הן 

הוא  אופן נוסףכסדרן ביושר ממעלה למטה. 

כדאיתא במשנה, שהוא ראש השנה למלכים. היינו 
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כפי שראש כל אדם שולט בגופו, כן המלך שולט 

ם שנברא ה בעול"בעמו. שרומז גם על שלטון הקב

ח דרוש השופר "יהושוע, וכמבואר בפע 'ל כר"(כדקייבניסן 

, ומלוכתו על עם ישראל, שביציאת מצרים ה)"פ

 עוד איתא. [וכדאיתא אין מלך בלא עם]נעשה לעם 

 –לכם "יהודה,  ': אמר ר(סולם אות קנט)בזוהר בא 

החודש הזה לכם "פעמים למה. שנאמר  'ב "לכם

יצחק  '. אמר ריב ב)(בא, שמות  "ראשון הוא לכם

מכפילות המלה לכם, נשמע יותר, שהוא רק לישראל 

כי חלק ": (דברים לב ט)ולא לשאר העמים. כמו שכתוב 

. התקשרות הזאת של החודש, הוא לכם ולא "עמו 'ה

הערה: משמעות דברי הזוהר  ל."לשאר העמים. עכ

היא, שירידת  [תצוה קכב, בא קנט]המקומות יחד  'בב

ים ביושר וכסדרן, היא בלבד לעם אורות העליונ

  ישראל. 

, (תצוה קכב)על פי דברי הזוהר כאן ביאורי תפילה: 

שהארת חודש ניסן היא בדרך יושר, יובן גם צירוף 

ה המאיר בחודש זה, היוצא מן הפסוק "שם הוי

א טז "(תהלים צו יא, דהי "ישמחו השמים ותגל הארץ"

ר יושר. ה בסד", שראשי התבות הן אותיות שם הוילא)

כנדפס בסידורים בתפילת מוסף של ראש חודש. 

שרומז על בריאת השמים וארץ, שנבראו מרצון 

  ה בעם ישראל. "הקב

ׁש  תור‰ ‡ור: ‰ ַ‰ח…„∆ ם ַ‰ּז∆ ים ר…‡ׁש  ָלכ∆ ָ„ׁשִ ן ח√ ם ‰ּו‡ ִר‡ׁשו… י ָלכ∆ ָ‰  ְלָחְ„ׁש≈ ָ ׁש  ְקעוּ . ּתִ (ב‡, שמות יב ב)ַ‰ׁשּ ָפר ַבח…„∆ ‰ ׁשו… ס∆ ּכ≈ ם ּבַ ּו  ְליו… ַחּ‚≈

ת(ת‰לים פ‡ „) ת ַח‚ . ‡∆ ּצו… מ…ר ַ‰ּמַ ׁשְ ְבַעת ּתִ ת ּת…‡ַכל ָיִמים ׁשִ ר ַמּצו… יִתךָ  ֲ‡ׁש∆ „ ִצּוִ ע≈ ׁש  ְלמו… י ָ‰ָ‡ִביב ח…„∆ ׁש  ּכִ ח…„∆ ְצָרִים  ָיָצ‡ָת  ָ‰ָ‡ִביב ּבְ ִמּמִ

ם(כי תש‡, שמות ל„ יח) ם . ַ‰ּיו… ׁש  י…ְצִ‡ים ַ‡ּת∆ ח…„∆ ת ַח‚ ת. ‡∆ (ב‡, שמות י‚ „)ָ‰ָ‡ִביב  ּבְ ּצו… מ…ר ַ‰ּמַ ׁשְ ת ּת…‡ַכל ָיִמים ְבַעתׁשִ  ּתִ ר ַמּצו… ֲ‡ׁש∆  ּכַ

יִתךָ  „ ִצּוִ ע≈ ׁש  ְלמו… י ָ‰ָ‡ִביב ח…„∆ ְצָרִים ָיָצ‡ָת  בו…  ּכִ ָר‡וּ  ְול…‡ ִמּמִ יָקם  ָפַי י≈ רת כ‚ טו)(משפטים, שמור≈ מו… ת . ׁשָ ׁש  ‡∆ יָת  ָ‰ָ‡ִביב ח…„∆ ַסח ְוָעׂשִ  ּפ∆

יךָ  'ַל‰ י ֱ‡ל…ק∆ ח…„∆  ּכִ ִציֲ‡ךָ  ָ‰ָ‡ִביב ׁש ּבְ יךָ  '‰ ‰ו… ְצַרִים ֱ‡ל…ק∆   . (ר‡‰, „ברים טז ‡)ָלְיָל‰  ִמּמִ

  

  (משפטים, סולם ‡ות תעז) ביסן ‚‡לו ובו עתי„ים ל‰י‚‡ל

  דרועא שמאלא, אתמר ביה, שמאל דוחה, וימין מקרבת. דאף על גב דאקדים בתשרי,  :תעז)(זוהר: 

תידין להגאל. תהא דוחה, בגין דלא ימות משיח בן אפרים, יה מארי מתניתין, בתשרי עדאוקמוה בזוהר: 

 דוחה מתשרי דאיהי שמאל. ד עד דיקרב ימין, פסח דרועא ימינא. לקיים בה, "כימי צאתך מארץ מצרים

   [עולם] והאי איהו בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל. לקיים בהון "ובחסד עליון ,(מיכה ז טו)אראנו נפלאות" 

   .(ישעיה נד ח) '"האלך רחמתיך אמר ג  

  הסולם

  זרוע השמאל, שהוא גבורה, נאמר בו שמאל דוחה וימין מקרבת. שאע"פ שהקדים זמן הגאולה : תעז)(

תשרי הוא שמאל ן שלחדש תשרי, שהעמידו בו בעלי המשנה, בתשרי עתידים להגאל. אמנם כיו: תעז)(

ם בדינים של השמאל. כי משיח בן בן אפרי חלחדשים, תהיה דוחה את הגאולה, כדי שלא ימות משי

אפרים, הוא גלגול של ירבעם, שיש קטרוגים עליו מחמת שחטא והחטיא את הרבים. וע"כ דוחה מתשרי 

שהוא שמאל עד דיקרב הימין, שהוא פסח, זרוע ימין, דהיינו חסד. ואז יגאלו, לקיים בהם, "כימי  (כצ"ל)

  נגאלו ובניסן עתידים להגאל. לקיים בהם "ובחסד  צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". וזה הוא, בניסן

  .א)"ע 'קכ תחי-ב"ב דף קיט סוף ע"י ח"משיחין, דפו '(משפטים, סולם אות תעז, מאמר ב. עליון רחמתיך אמר גאלך ה'"  
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  ----------בני היכלא----------

תמצית דברי  בניסן נגאלו בניסן עתידים להיגאל:
ל "מאמרי חז 'יבור ב, ח(משפטים אות תעז)הזוהר כאן 

ויישוב מחלוקת התנאים בענין זמן גאולה העתידה 
האם הוא בתשרי כרבי אליעזר או בניסן כדברי רבי 

אורה . שלכא)"יא ע-ב"מסכת ראש השנה, דף י ע '(גמיהושע 
אלעזר בן  'הוא ר 'אלעזר הנזכר בגמ 'מצד שר

י, והוא סובר שבניסן נגאלו ובתשרי עתידין "רשב
מקום לומר שזו שיטת הזוהר. לזה להגאל, היה 

 'ל בגמ"מיישב הזוהר כאן על פי סוד מאמר חז
 רבי תניא :ב)"ב, סוטה מז ע"(דף קז ע מסכת סנהדרין

 שמאל תהא ואשה תינוק יצר אומר אלעזר בן שמעון
מקרבת. שמתפרש על התגברות השמאל  וימין דוחה

לדחות את זמן הגאולה מחודש תשרי שבבחינת קו 
דש ניסן שבבחינת קו ימין ורחמים. שעל שמאל, לחו

 "כימי צאתך מארץ מצרים ידי זה יתקיים הפסוק

. כלומר שגאולה העתידה (מיכה ז טו)אראנו נפלאות" 
להיות תהיה כגאולת מצרים בחודש ניסן. ידויק לשון 

בחסד עולם רחמתיך "הזוהר שהזכיר פסוק נוסף 
,שנראה כבא להוסיף שלא נאמר '"אמר גואלך ה

דובר רק בחודש ניסן אלא גם באותה בחינה שהמ
דהיינו גאולה מצד חסד ורחמים, ולא מצד קו שמאל 

[אגב אורחא, יעוין וגבורה שבבחינת חודש תשרי. 
בתורה אור, דלקמן, שבפסוק נאמר חסד עולם, ולא חסד 

כ נאמר, שהזוהר שינה "עליון כנזכר בלשון הזוהר. אלא א
רחמים עליונים שהם במתכוין את הלשון, כדי לרמז על 

  . יותר ממדרגת חסד]

יש להתבונן בדברי הזוהר  גאולה בימין ולא בשמאל:
 רבי ל תניא", שמפרש את מאמר חז(משפטים תעז)

 שמאל תהא ואשה תינוק יצר אומר אלעזר בן שמעון
מקרבת, על דחיית הגאולה. שנדחית  וימין דוחה

ימין, בסבת  'שמאל, לניסן שבבחי 'מתשרי שבבחי
 'יעת דין וקטרוג על משיח בן אפרים שבבחימנ

. שלכאורה משמעות הדברים היא, 'ירבעם בן נבט וכו
על מנת לגאול גם את כל אלו שיהיו באותו זמן 

ירבעם בן נבט והנוהים  'ב שבבחי"חוטאים וכיו 'בבחי
אחריו. על כן נדחתה הגאולה לחודש ניסן שבבחינת 

ט, רחמים וחסד, כדי שכל אלו לא יספו במשפ
[כמפורסם והגאולה והמשיח לא יהיו בבחינת דם 

, בשם הצדיקים שאמרו שאינם רוצים משיח של דם]
אלא בחסד ובנחת. עוד נראה לבאר על פי דברי 

ל, שסוד יצר תינוק ואשה, הנאמר עליהם "הזוהר הנ
 'לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, הם ג

בהם בחינות לימוד זכות. יצר, היינו שיצרם המוטבע 
מעת בריאתם גבר עליהם. תינוק היינו בחינת תינוק 

המוטבע  'הנוק 'שנשבה. אשה היינו מצד בחי
  בנבראים. 

בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל:  מסורת הזוהר:
: הגאולה משיחין) '(סולם אות תעז, מאמר ב זוהר משפטים

ש כימי "ע, כמ"העתידה להיות תהיה בניסן לכו
אנו נפלאות, ובבחינת חסד צאתך מארץ מצרים אר

(סולם אות תשג,  זוהר פנחס. 'כמ,ש בחסד עולם וגו

, זהו ניסן. לקיים ': ובחודש הראשון וכומאמר חג הפסח)
את שהעמידו בעלי המשנה, בניסן נגאלו ובניסן 

כי יד "ד שלו. בסוד הכתוב "עתידים להגאל. וביום י
, שנשבע להעביר מן העולם את זרעו של "ה-על כס י

  . 'שו והעמלקים וכוע

ף תור‰ ‡ור: צ∆ ׁש∆ ף ּבְ צ∆ י ק∆ ְרּתִ ַ‚ע ָפַי ִ‰ְסּתַ ךְ  ר∆ „ ִמּמ≈ ס∆ ָלם ּוְבח∆ יךְ  עו… ךְ  ַמרָ‡  ִרַחְמּתִ י(ישעי‰ „ ח) '‰ ּ‚…ֲ‡ל≈ ימ≈ ‡ְתךָ  . ּכִ  צ≈

ץ ר∆ ∆‡ ּוּ  ִמְצָרִים מ≈ ת  ַ‡ְר‡∆   .(מיכ‰ ז טו)ְִפָל‡ו…

  י, סולם ‡ות תצב)(ויח יצי‡ת בי ‡פרים ממצרים קו„ם ‰זמן ח]"[„‡

ם[: ב)(תצזוהר:  ם ַוְיָבֲרכ≈ ּיו… ר ַ‰‰ּו‡ ּבַ ‡מו… ךָ  ל≈ ךְ  ּבְ ל ְיָבר≈ ָר‡≈ ‡מ…ר] ִיׂשְ   (ויחי,  "אפרים וכמנשהאלקים כ ישימך" ל≈

אקדים ליה לאפרים בקדמיתא, בגין דאפרים על שמא דישראל אקרי. מנא לן. מהא דכד  ,בראשית מח כ)זוהר: 
לים זמנא דשעבודא דמצרים, דחקו שעתא ונפקו מן גלותא, קמו עליהון שבטא דאפרים נפק עד לא אשת

  משמע  ,(יחזקאל לז יא) "בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה"שנאיהון וקטיל לון. וכתיב: 
  . 'דכתיב כל בית ישראל המה, ועל דא אקדים לאפרים קדם מנשה. בגין כך אפרים מטוליה לסטר מערב וכו  
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  הסולם

  . הקדים את אפרים בתחילה, משום שאפרים נקרא על שם של "שימך אלקים כאפרים וכמנשהי": (תצב)

ישראל. מאין לנו זה, מכאן. כי כשיצא שבט אפרים מטרם שנשלם זמן שעבוד מצרים, שדחקו את : (תצב)

 בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל"השעה ויצאו מן הגלות, קמו עליהם שונאיהם והרגו אותם. וכתוב, 

. ועל כן הקדים את אפרים לפני "כל בית ישראל המה", משכתוב שאפרים נקרא ישראל. משמע, "המה

מנשה, ומשום זה נסיעתו של אפרים היה לצד מערב, ומסעו היה. כי השכינה היא במערב, שכל ישראל 

  ברכם (ויחי, סולם אות תצב, מאמר וי כ אפרים שנקרא בשם ישראל, היה בצד השכינה."כלולים בה, וע

  א)."א דף רלג ע"י ח"ביום ההוא, דפו  

  ----------בני היכלא----------

(ויחי אות תמצית דברי הזוהר  ישימך אלקים כאפרים:

שיעקב הקדים את ברכת אפרים למנשה מפני  תצב),
כבודו, כיון שהוא נקרא בשם שבו נקראים כלל 
ישראל. כנזכר בספר יחזקאל בנבואת חזון העצמות 

היו של בני שבט אפרים שיצאו ממצרים היבשות. ש
שלושים שנה קודם שהגיע זמן הגאולה, ונהרגו על 

ה ליחזקאל "ידי שונאיהם. ועליהם אמר הקב
. מכאן שכלל "העצמות האלה כל בית ישראל המה"

[כדאיתא גם בזוהר לך עם ישראל נקרא בשם אפרים. 
הבן יקיר "שלומד זאת מן הפסוק  (סולם אות קצח), לך

על כן, ברכת יעקב לאפרים היא ברכה  ]."ריםלי אפ
לכלל ישראל, שנקראו בשם אפרים, ומשום כך גם 
מסעו של שבט אפרים בדגלים היה בצד מערב ששם 
השכינה. כי השכינה בצד מערב, וכל ישראל כלולים 

לשון הזוהר שהזכיר את הפסוק  ידויקבשכינה. 
הנאמר ליחזקאל בענין תחיית המתים. כדאיתא 

, שתחיית המתים ב)"(דף צב עמסכת סנהדרין בגמרא 
בנבואת חזון העצמות היבשות שהיו של בני אפרים, 

אגב היא סימן לתחיית המתים של כלל ישראל. 
[של בני , הפטרת חזון העצמות היבשות אורחא
נאמרת בשבת חול המועד פסח כדאיתא  אפרים]

 פסח מ"חוה שבשבת, )תצ סימן פסח (הלכות ח"טור אוב
 היבשות העצמות חזון בענין, יחזקאל בספר ןמפטירי

 להלן. ומגוג גוג בענין ובסוכות, המתים תחיית שהוא
 חכמים מפי שמעתי האי רב אמר והכי: הטור לשון

 גוג ונצחת בניסן להיות עתידה המתים תחיית כי
 העצמות מפטירין בניסן הכי ומשום. בתשרי ומגוג

 גם באמו כן. גוג, עכ"ל בא ביום ובתשרי היבשות
 היתה ומפטירין: לשונו וזה, )ט ק"ס, שם( ברורה משנהב

 כי והטעם. המתים תחית לענין האמורה, עלי
 כן על. בתשרי ומגוג וגוג בניסן יהא מ"תחיה

 בא ביום' ובתשרי' היבשות העצמות' בניסן מפטירין
  ל."עכ', גוג

ר "בעת שאמו :[בני אפרים]א: "ר שליט"דברי אדמו
עיין בדפים אלו, הוסיף  א"ר שליט"ק האדמו"כ

בלשון קדשו: אפשר להוסיף, שהטעם שזכו בני 
אפרים להיקרא בשם כלל ישראל ולתחיית המתים 
 'בזמן יחזקאל, על שהראו מסירות נפש ואמונה בה

שנה קודם הזמן  'בפועל ממש. שיציאתם ממצרים ל
שהבטיח לגאלם, בסימן  'הייתה מצד אמונתם בה

וסף. מיעקב שאמר שהיה מסור בידם מיעקב ומי
, ומיוסף שאמר פקוד "ואלקים פקוד יפקוד אתכם"

י שמות ג יח, פירוש "(כמובא ברשיפקוד האלקים אתכם 

מלבד זאת, הם גם לא ראו את ד). "הסולם ויצא אות רע
משה רבינו ואת כל מכות מצרים, ובכל זאת האמינו 
ויצאו במסירות נפש. שהרי משה חזר ממדין 

י ממצרים "ם שהוציא את בנלמצרים שנה אחת קוד
על כן בשכר  ט שנים קודם ביאתו]."[והם יצאו כ

, זכו שכל בני ישראל 'מסירות נפשם באמונתם בה
כלולים בשמם, וזו היא ברכת יעקב לאפרים שעשאו 

שבזכות  עוד נראה להוסיף,סימן לכלל ישראל. 
ברכת יעקב לאפרים וקריאת כל ישראל בשם זה, 

שנעשתה להם על ידי  זכו גם לתחיית המתים,
יחזקאל הנביא בנבואת חזון העצמות היבשות 

שהיו של בני  ב),"מסכת סנהדרין דף צב ע '(כדאיתא בגמ
אפרים שיצאו ממצרים קודם הזמן. שעל ידי כן הם 
נעשו סימן לכל ישראל שעתידה להם תחיית 

ה העצמות האלה כל בית "שם, ד י"(כדפירש רשהמתים, 

רכו בני אפרים לכך נראה שהוצ טעם. ישראל המה)
לומר, כיון שהם לא היו במעמד קריעת ים סוף, ולא 

אז ישיר "נכללו בתחיית המתים הרמוזה בפסוק 
[מן הנאמר אז ל מכאן ", שאמרו חז"משה ובני ישראל
רמז ומקור לתחיית המתים מן  ישיר בלשון עתיד]

על כן ברכם  ב)."א סוף ע"מסכת סנהדרין דף צ '(גמהתורה 
בך יברך ישראל לאמר "גם בכך. וזה שאמר יעקב 

וגו, היינו שעשה את אפרים  "ישימך אלקים כאפרים
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 'עניינים. על האמונה בה 'סימן לכלל ישראל על ב
במסירות נפש, ועל תחיית המתים, וכן הסכים 

הבן "ה שקרא לכלל ישראל בשם זה. שנאמר "הקב
  . "יקיר לי אפרים

 מדוע נהרגו יןעדיין יש להב על כל האמור [המשך]
אותם בני אפרים שיצאו קודם הזמן, אחר שהראו 
בזה את גודל אמונתם עד מסירות נפש, ומדוע זכו 

, בשני הנראה בזה הואלתחיית המתים בפועל ממש. 
(סולם אות על פי דברי הזוהר לך לך  :'אופן אאופנים. 

י לא קיימו ", שכל זמן שבנד, מאמרים לברית מילה)"שצ
כדאיתא שעד זמן יהושע היו מלים ולא [מצוות פריעה 

פ שהיו נמולים לא היו יכולים להיכנס "אע פורעים],
לארץ ישראל, ולא היו שונאיהם נכנעים לפניהם. 

י לארץ "ה ליהושע לפני כניסת בנ"שעל כן אמר הקב
עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני "ישראל 

יום היינו, שיצוום על ק), 'ב '(יהושע ה "ישראל שנית
ז "מצות פריעה, שהיא השלמת ברית המילה. לפי

פ שאפשר שבני אפרים היו "אפשר לומר, שאע
נמולים, מאחר ולא פרעו, לא נכנעו שונאיהם 

 :'אופן בתחתיהם ולא יכלו להיכנס לארץ ישראל. 
בהיות שיצאו קודם הזמן, לא היו בקבלת התורה 

י "שבנ 'במעמד הר סיני, וכפי הנראה לא היה רצון ה
יכנסו לארץ בלא תורה. וכן שכמחצית מבני אפרים 

[שהיו יהיו בלא תורה ומחציתם שיצאו עם משה 
במספר ארבעים אלף וחמש מאות יוצאי צבא מבן עשרים 

יהיו ִעם תורה.  ],ג)"ל '(במדבר אומעלה, כמפורש בפסוק 
ז נהרגו "פ שהיה בידם מסירות נפש, עכ"על כן, אע

התורה. אלא  ולא נכנסו לארץ בלא שקבלו את
שקמו שוב לתחייה לאחר זמן ולאחר קבלת התורה. 

(שם, מסכת סנהדרין  'בזה נראה לבאר גם את דברי הגמ

: שיש אומרים שתחיית המתים על ידי ב)"ב ע"דף צ
יחזקאל אינה אלא משל ויש אומרים שבאמת היה. 
עמד רבי יהודה בן בתירא על רגליו ואמר אני מבני 

 ם מתים שהחיה יחזקאל][מצאציהם של אותבניהם 
א "[כדברי רוהללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם 

, שאותם מתים שהחיה (שם)בנו של רבי יוסי הגלילי 
יחזקאל עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים 

י בן בתירא להשמיענו, ". שבא ר'ל הגמ"עכ ובנות].
ה לא ִקפח את שכרם של בני אפרים שיצאו "שהקב

הזמן, ונהרגו בידי שונאיהם. אלא  נ קודם"במס
החזיר להם את חייהם והחיה אותם בפועל ממש, 

י בן "י קבלו תורה, וזו העדות שהעיד ר"לאחר שבנ
בתירא, שאבות אבותיו שקמו לתחייה קבלו וקיימו 

  תורה ומצוות. 

נראה להזכיר את דברי  אגב דאתינן להכא, [המשך]
ס אמרי "בעמח ל"ז שמאי גינזבורגח הרב "(הגהל "ז חמי

ה מאליה "ז את דברי התוספות ד", שביאר עדשמאי)
 ארמאה . דאיתא שם: ההואב)"(מסכת פסחים דף ג ע

 כל כתיב אמר בירושלים. פסחים ואכיל סליק דהוה
 הא ואנא בו יאכל לא ערל כל בו יאכל לא נכר בן

 ןב הודהי ביר ליה אמר שופרי. משופרי קאכילנא
[אמר לו לא.  ליה אמר ָיה.ְמַאלְ  לך ספו קא מי תיראב

 כי מאליה. לי ְספו להו אימא להתם סלקת כי ב]"ריב
 אליה ליה אמרו ִלי. ְספוּ  ְמַאְלָיה להו אמר סליק
 להו אמר הכי. לך אמר מאן ליה אמרו סלקא לגבוה

 בדקו דקמן האי מאי אמרו בתירא. בן יהודה רבי
ליה  שלחו וקטלוהו. הוא דארמאה ואשכחוהו בתריה

 יהודה רבי לך שלם בתירא בן יהודה לרבי הדרין][הסנ
בירושלים,  פרוסה ומצודתך ּבְִנִציִבין דאת בתירא בן
[תרגום: גוי אחד התפאר בפני רבי יהודה בן . 'ל הגמ"עכ

בתירא שהיה גר בעיר נציבין, שהוא אוכל מקרבן פסח. 
יעץ לו שיבקש שיתנו לו מן האליה, שהיא קרבה לגבוה. 

דקו אחריו ומצאו שהוא גוי והרגוהו. כשעשה כדבריו ב
פ שאתה בנציבין מצודתך "ב, אע"שלחו הסנהדרין לריב

ב עצמו ". הקשו התוספות מדוע ריבפרושה בירושלים]
לא קיים מצוות עלייה לרגל. ותירצו או שלא היה לו 

שבהיות  ל,"ביאר חמי ז. 'י או שהיה זקן וכו"קרקע בא
ם שהחיה שרבי יהודה בן בתירא היה מבני אפרי

יחזקאל כפי שהעיד הוא בעצמו, על כן לא היה לו 
חלק בירושת הארץ, וזה הוא שלא היה לו קרקע 

  בארץ ישראל. עד כאן לשון קדשו.
ענין יציאת  יציאת בני אפרים קודם הזמן: מראה מקום:

 זוהר ויחיבני אפרים קודם זמן גאולת מצרים, נזכר ב
 ב)."ף צב ע(ד מסכת סנהדרין 'בגמ (אות תצב).ל "הנ
שמעו עמים ירגזון "פסוק י על התורה "פירוש רשב

 וזה לשונו:(בשלח, שמות טו יד)  "חיל אחז יושבי פלשת

 שמיהרו אפרים בני את שהרגו מפני - פלשת יושבי
 הימים בדברי כמפורש בחזקה ויצאו הקץ את

[יושבי פלשת היינו פלשתים, ל. "אנשי גת, עכ והרגום
 ם במדרש רבה, דלקמן].כמפורש בפסוקים המובאי

(שמות רבה פרשה כ להלן לשון המדרש  מדרש רבה:

 ."פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא": פסקה יא)
 ממצרים ויצאו אפרים של שבטו שטעו אלא למה.

 נהרגו ולמה רבוא.' ל מהם ונהרגו הקץ שלם שלא עד
' ל וטעו הבתרים בין אברהם שנדבר מיום שחשבו

 רֹוֵמי נֹוְׁשֵקי ֶאְפַרִים ְּבֵני": )עח ט תהלים( שנאמר שנה
 שנאמר פלשתים . והרגום', וכו"ְקָרב ְּביֹום ָהְפכּו ָקֶׁשת

א ז "(דהי "גת אנשי והרגום ,'שותלח וגו אפרים ובני"

 חמרים חמרים בדרך שטוחין עצמותיהם והיו ,כא)-כ
 אחיהם יצאו שלא עד שיצאו שנה' ל להם היה שכבר
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 בני עצמות ישראל אויר אם ה"הקב אמר ממצרים.
למצרים. משל למה  יחזרו בדרך שטוחין אפרים

 בני של דמם נטל ה"הקב עשה . מה'הדבר דומה וכו
 ָאֹדם ַמּדּועַ "שנאמר  כביכול כליו בו וטבל אפרים

ִלְלבּוֶׁש ּוְבָגֶדי ה"הקב . אמר(ישעיה סג ב) "ְּבַגת ְּכֹדֵר 
 םאפרי בני של נקמתן שאנקום עד מתנחם איני

(שמות רבה . ל המדרש", עכ"אלקים נחם ולא" שנאמר

במפרשי המדרש מבואר, שבדרכם  פירוש: כ יא).
בני אפרים את מקנה פלשתים.  לארץ ישראל בזזו

 ַוֲהָרגּום"ש "על כן יצאו הפלשתים מגת והרגום, כמ

 "ִמְקֵניֶהם ֶאת ָלַקַחת ָיְרדּו ִּכי ָּבָאֶרץ ַהּנֹוָלִדים ַגת ַאְנֵׁשי
ש. ", יעוי'וכו '. וסיבת הדבר הייתה מאת השם) א,"(דה

 שנז),-(סולם אות שנה[אגב אורחא: עוד איתא בזוהר נח 
כמה נסים שנעשו באותו יום של תחיית העצמות 

י "היבשות: שבירת הצלם שעשה נבוכדנצר, קידוש השם ע
. בפירוש הסולם שם, מציין 'חנניה מישאל ועזריה וכו

ב: תנו רבנן ששה "ף צב עמסכת סנהדרין ד 'לדברי הגמ
הזוהר אינו מונה  'פ שלכאו"נסים נעשו באותו היום, אע

  אלא ג].

םתור‰ ‡ור:  ם ַוְיָבֲרכ≈ ּיו… ר ַ‰‰ּו‡ ּבַ ‡מו… ךָ  ל≈ ךְ  ּבְ ל ְיָבר≈ ָר‡≈ ‡מ…ר ִיׂשְ ְמךָ  ל≈ פְ  ֱ‡ל…ִקים ְיׂשִ ∆‡ ‰ ַרִיםּכְ ∆ ם ְוִכְמַׁשּ ׂש∆ ת ַוּיָ ְפַרִים ‡∆ י ‡∆ ≈ִלְפ  ‰ ∆ ְמַׁשּ
רבר‡שית מח כ)(ויחי,  ַלי . ַוּי…‡מ∆ ן ‡≈ ת ָ‡ָ„ם ּב∆ ‰ ָ‰ֲעָצמו… ּל∆ ל ָ‰‡≈ ית ּכָ ל ּב≈ ָר‡≈ ‰ ִיׂשְ ּמָ ≈‰ ‰ ≈ּ‰ִ  וּ  ָיְבׁשוּ  ים‡…ְמִרי ת≈ וּ  ְוָ‡ְבָ„‰ ַעְצמו…  ְִ‚ַזְרוּ  ִתְקָות≈
ַתּפּוַח (יחזק‡ל לז י‡)ָלּו  י . ּכְ ֲעצ≈ ַער ּבַ ן ַ‰ּיַ ִ„י ּכ≈ ין ּ„ו… ִים ּב≈ ִצּלו…  ַ‰ּבָ יִח  ּבְ ְ„ּתִ יְוָיׁשַ  ּמַ ק ּוִפְריו…  ְבּתִ י  ָמתו… יש ב ‚)"(שי‰ְלִחּכִ ≈ ְפַרִים . ּבְ ׁשְ  ‡∆ יו…  ק≈
י מ≈ ת רו… ם ָ‰ְפכוּ  ָקׁש∆ יו… י :)כ( .(ת‰לים עח ט)ְקָרב  ּבְ ≈ְפַרִים ּוְב „ ׁשּוָתַלח ‡∆ ר∆ ו…  ּוב∆ ְלָעָ„‰ ו… בְּ  ְוַתַחת ּבְ .  ְוַתַחת ְבו…  ְו‡∆ ו… ו…  ְוָזָב„ :)כ‡(ּבְ  ּבְ

ַלח ו…  ְוׁשּות∆ ר ּבְ ז∆ ְלָע„ ְוע∆ י ַוֲ‰ָר‚ּום ְו‡∆ ָלִ„ים ַ‚ת ַ‡ְׁש≈ ץ ַ‰ּו… ָ‡ר∆ י ּבָ ם  ת‡∆  ָלַקַחת ָיְר„וּ  ּכִ י‰∆ ≈ןכ‡)-‡ ז כ"(„‰יִמְק יר . ֲ‰ב≈ ְפַריִ  ִלי ַיּקִ  ִ‡ם ם‡∆
„ ל∆ ִעים י∆ ֲעׁשֻ י ׁשַ י ּכִ ִרי ִמּ„≈ ּוּ  ָזכ…ר ּבו…  ַ„ּבְ ר∆ ְזּכְ ∆‡ „ ן ַעל עו… ם לו…  ַעימ≈  ָ‰מוּ  ּכ≈ ּוּ ֲ‡ַר  ַרח≈   .(ירמי‰ ל‡ יט) '‰ ְֻ‡ם ֲחמ∆

  ל„)ת-(ויק‰ל, סולם ‡ות תלב פעמים ‡מת בברכת ‚‡ל ישר‡ל '‚‡ולות וח '„

  בעי לאחזאה פורקנא, דאית בה ארבע גאולות. ורזא הכא, בשעתא דנפקא שכינתא  ין דאובג :תלב)(זוהר: 
וק לה השתא ד' זמנין, דאינון ד' גאולות, לקבל מגלותא דמצרים, תבעת מקודשא בריך הוא, דיפרזוהר: 

ארבע גליות. בגין דתהא בת חורין, ולא תהא מתתרכא. ובההיא שעתא קיימא ואתפרקת ארבע גאולות, 
בההיא יציאת מצרים. והשתא דאצטריכת בתקונהא לאתחברא בבעלה, אצטריך לאחזאה ההיא גאולת 

ית לאדכרא בההיא גאולה, ד' זמנין אמת. אמת. אמת. אמת. ועל דא א :תלג)(מצרים, דאית בה ארבע גאולות. 
עד עזרת אבותינו. דדא הוא עזרה וסמך לישראל כלהו. ומתמן ולהלאה ארבע זמנין אחרנין, אמת, אמת, 
אמת, אמת. למהוי ארבע גאולות אלין בקיומא תקיף, בחותמא תקיף דגושפנקא דמלכא. ד' גאולות כפולין 

היא יציאת מצרים, דאילו לא אשתכחו אינון ד' גאולות בההיא יציאת מצרים, כל וכלהו בה :תלד)(בקיומא. 
  זמנא דלהוי גלותא, לא אתחברת בתקונהא לאתייחדא שמא קדישא. וע"ד אית לאדכרא גאולה 

   דמצרים תדיר, בכל קדושין דקב"ה, בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמייא.  

  הסולם

  שיש בה ארבע גאולות. וסוד כאן, כי בשעה שיצאה השכינה ומשום זה צריכים להראות גאולה,  :תלב)(
מגלות מצרים, בקשה מהקב"ה, שיגאול אותה עתה ארבע פעמים, שהם ארבע גאולות, כנגד ארבע  :תלב)(

גליות, כדי שתהא בת חירות ולא תהיה עוד נגרשת. וע"כ בשעה ההיא, של גאולת מצרים, עמדה ונגאלה 
וא, כלומר עם קבלת המוחין דיציאת מצרים, נגאלה השכינה מכל ד' ארבע גאולות ביציאת מצרים הה

[זעיר  מלכיות, דהיינו מכל הגליות עד ביאת המשיח, באפן שלא תהיה נחשבת עוד לגרושה מאישה, ז"א

. ועתה שהשכינה צריכה תקון להתחבר בבעלה ז"א, צריכים להראות גאולת מצרים ההיא, שיש בה אנפין]
עוררות המוחין דיציאת מצרים, היא מתוקנת להתחבר בבעלה, כי נעשית חירות ארבע גאולות. ועם הת

ע"כ יש להזכיר בגאולה ההיא ד' פעמים: אמת אמת אמת אמת, עד עזרת אבותינו. ו :תלג)(מכל ד' מלכיות. 
שהם כנגד ד' גאולות, שהם עזרה וסמך לכל ישראל. ומעזרת אבותינו ולהלאה, יש ארבע פעמים אחרות, 

ת אמת אמת, והם נכפלו, כדי שתהיינה ד' גאולות אלו בקיום חזק בחותם חזק של טבעת המלך. אמת אמ
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וכל ד' הגאולות הן ביציאת מצרים ההיא, כי ִאלו לא נמצאו ֵאלו ד'  :תלד)(וע"כ ד' גאולות כפולים בקיום. 
ות, שהשם קוניה, עם ז"א, בכל פעם שתהיה גלימתחברת בת ההייתגאולות ביציאת מצרים ההיא, לא 

הקדוש יתיחד. וע"כ יש להזכיר גאולת מצרים תמיד בכל הקדושות של הקב"ה. ברוך שמו לעולם ולעולמי 
  ב דף רטז סוף "י ח"תלד, מאמר לאדכרא יציאת מצרים, דפו-(ויקהל, סולם אות תלב עולמים.

  .א)"ע 'ריז תחי-ב"ע  

  ----------בני היכלא----------

(ויקהל בדברי הזוהר כאן יש להתבונן  פעמים אמת: 'ח

פעמים  'רת דאמי [רזא], שמגלה סוד תלד)-או תתלב
אמת בברכת אמת ויציב שבתפלת שחרית, וכפילתם 

גאולות  ', שהם כנגד דפעמים] 'כ ח"[סהפעם נוספת 
כי גלויות, שכולם נכללו ביציאת מצרים.  'ישראל מד

בשעה שיצאה השכינה מגלות מצרים, בקשה 
תה עתה ארבע פעמים, שהם מהקב"ה, שיגאול או

ארבע גאולות, כנגד ארבע גליות, כדי שתהא בת 
חירות ולא תהיה עוד נגרשת. וע"כ בשעה ההיא, של 
גאולת מצרים, עמדה ונגאלה ארבע גאולות ביציאת 

כלומר עם קבלת המוחין דיציאת מצרים, נגאלה [ מצרים
השכינה מכל ד' מלכיות, דהיינו מכל הגליות עד ביאת 

. ]באפן שלא תהיה נחשבת עוד לגרושה מאישה המשיח,
היינו, לולא שחטאו ישראל הייתה גאולת מצרים 

ל הזוהר, שמצד "כ, קמ"גאולתם היחידה. אלא שאעפ
שכל הגאולות קיימות ומוכנות כבר בבחינת שורש, 
יכול כל אחד להתחזק שהגאולה השלמה קרובה 
לבא, כיון שאין הדבר מתעכב אלא בסבת ישראל 

 'ם להיגאל. עוד מבואר בזוהר כאן, שאלו דוברצונ
אמת אמת אמת אמת, עד עזרת אבותינו. הפעמים 

כפילתם ארבע פעמים נוספות הם כנגד ד' גאולות, ו
כדי שתהיינה ד' הם מעזרת אבותינו ולהלאה, 

גאולות אלו בקיום חזק בחותם חזק של טבעת 
 כן הוא נוסח התפלה. ה אמת]"[שחותמו של הקב המלך

י, וכן "ספרד. וכן איתא בשער הכוונות להארבנוסח 
ה. מה שאין כן בסידור נוסח אשכנז "בסידור השל

פעמים אמת.  'שאין מזכירים אלא ו [נוסח הגאונים],
פעמים.  'אלקיכם אמת, הם ז 'ועם כפילת החזן ה

ידוייק לשון  הערה:לקמן יובאו דברי הפוסקים בזה. 
 'כנגד דגאולות  'הסולם שדייק את לשון הזוהר ד

ה הזכיר את דברי "גלויות. אלא, שבסידור השל
גאולות במצרים הם  'הזוהר ויקהל וביארם כך: ד

 'ש והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ועוד ד"כמ
  ש. ", יעוי'גלויות וכו 'פעמים אמת נגד גאולות של ד

הנראה בביאור הוראת דברי הזוהר  כוונת התפילה:
ן ולזכור בעת כאן הוא, שכזאת יש לחשוב לכוי

אמירת ברכת אמת ויציב ועזרת אבותינו בתפילת 

שחרית. שבגאולת מצרים כלולות כל הגאולות, וכפי 
שנגאלנו משם כן נראה בעינינו גם את הגאולה 
העתידה הכלולה בה. עוד יובן בזה לשון עבר הנאמר 
בברכת גאל ישראל שבתפילה, וכן בברכה זו 

הר כאן הנאמרת בהגדה של פסח, שכדברי הזו
בגאולת מצרים כבר נגאלו ישראל מארבע גלויות 

. שעל ידי זכירה זו יהיה המתפלל סמוך ובטוח 'וכו
בגאולה העתידה וממילא תפילתו תהיה בשמחה 

בשמחה, בעבודת הלב  'ש עבדו את ה"יתירה, כמ
  שבתפילה.

עוד מפורש בזוהר  גאולת מצרים שורש כל הגאולות:
לכל גאולות ישראל כאן, שגאולת מצרים היא שורש 

ובההיא שעתא קיימא מכל הגלויות. וזה לשונו: 
. ואתפרקת ארבע גאולות, בההיא יציאת מצרים

בשעה ההיא, של גאולת מצרים, עמדה סולם: 
ל. ", עכונגאלה ארבע גאולות ביציאת מצרים ההוא

ידוייק לשון הזוהר, שבאותה הגאולה מארץ מצרים, 
מכל הגלויות. כבר נגאלה השכינה ונגאלו ישראל 

כלומר, מתוך שמלכתחילה נגאלו ישראל על מנת 
לקבל תורה ולהיכנס לארץ ישראל, יובן שגאולתם 
זו הייתה יכולה להיות גאולתם הכללית והיחידה. 

, לא השלימו את 'אלא, מתוך שחטאו בעגל וכו
התיקון המוטל עליהם, ונתעכב הדבר עד גאולה 

ה יא "מסכת ר '(גמל "העתידה. בכל זה יובנו דברי חז

, וכן "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" א)"ע
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו "הזכרת הפסוק 

. שמלמדנו על היות גאולת (מיכה ז ט) "נפלאות
  א."מצרים שורש לכל הגאולות שהיו ושיהיו בב

 'מה שנתקן לומר ח פעמים בשחרית ולא בערבית: 'ח
בשחרית ולא פעמים אמת רק בברכת אמת ויציב 

באמת ואמונה שבתפלת ערבית, נראה לבאר על פי 
(סולם סוף אות תקסו ואות מ פנחס "דברי הזוהר רע

, שתפילת ערבית היא רשות ונקראת השכיבנו תקסז)
על שם שהיא בבחינת לילה ושכיבה בגלות, והגאולה 

: תפלת (שם)היא בבחינת יום. וזה לשון הסולם 
לה שהיא מלכות, ערבית היא רשות, פירושו שהתפ
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בערבית היא בבחינת גלות והיא ברשות בעלה. אבל 
, כי אין אור 'אין חיוב להמשיך לה חסדים וכו

 '[כנזהחסדים נמשך רק ביום שהוא בחינת גאולה 

. כי הלילה הוא בחינת ]'וגו "כימי צאתך"בזוהר שם, 
ל. ", עכ'גלות וכשבא הבוקר הוא בחינת גאולה וכו

פעמים  'ן גם, שתקנו להזכיר בעל פי זה יוב 'שלכאו
  , רק בתפילת שחרית.ל בזוהר ויקהל)"(כנגאולות  'ד

ביאור  הגאולות במלה אמת: 'חסידות [שפת אמת]: רמז ד
הגאולות המלה אמת, משמע  'נוסף לרמיזת ד

ה "(פרשת וארא שנת תרסג, דת "עה שפת אמתק "בספה

. שעיקר גאולת מצרים הייתה בכדי שיקבלו וידבר)
את התורה שנקראת תורת אמת. ואם היו  ישראל

זוכים לא היו צריכים לגלויות אחרות. על כן ככל 
ז יובן "שיתקרבו לאמת כן יתקיימו הגאולות. עפי

רמיזת כל הגאולות במילה אמת, כיון שאינן תלויות 
אלא בקבלת ישראל את התורה הנקראת אמת. 

כבר כ' במ"א כמו שבריאת א: "להלן לשון השפ
ילה עלה במחשבה לבראותו במדה"ד העולם בתח

וראה שאין מתקיים. שיתף עמו מדה"ר. כמו כן 
בגאולת מצרים. והנה מתחילת השליחות שאל 

מרע"ה וכי אוציא באיזה זכות והשיב לו הש"י 
בזכות קבלת התורה  , היינובהוציאך כו' תעבדון

בלבד. ואם הי' נמשכין אחר מדרגת מרע"ה שהוא 
שלימה במדה"ד כמ"ש וידבר עצם התורה. הי' גאולה 

אלקים כו' אנכי ה"א אשר הוצאתיך. אבל כשלא 
, 'וכונמשכו אחר מדרגה זו שיתף הקב"ה זכות אבות 

  א."ל השפ"עכ

ח סימן "י, או'רבי חיים פלאג(הלכה: בספר לב חיים חלק ב 

, הביא כל שיטות הספרים והנוסחאות בזה. ה)"קמ
ום דבריו פעמים או פחות מכך. בסי 'האם מזכירים ח

שם, כתב ליתן טעם כעיקר למה כל הגאולות 
רמוזות במדת אמת דוקא. כיון שהגאולה תלויה 

  ד.", עכת'כשישראל מדברים אמת וכו

 'ש דרוש ה"בשער הכוונות ענין כונת ק שער הכוונות: 
פ אמת שנתקנו קודם "ה ענין ד", ד)'י דף כז טור ג"(דפו

, הזכיר 'כופ אמת אחרים שנתקנו ו"עזרת אבותינו וד
ל וביאר כמה כוונות באלו "את דברי הזוהר ויקהל הנ

ש. "פעמים, יעוי 'פעמים אמת שאומרים אותם ב 'ד
  . ש)"(שער קח "ח פרק כ"כן מבואר ענין זה בפע

  

  (ב‡, סולם ‡ות קכו) 'עלי‰ לר‚ל ור‡יית פי ‰‡„ון ‰

לׁש  ָעִמים ׁשָ ָ‰ ּפְ ָ ׁשּ ‰ ּבַ ָר‡∆ ל י≈ ת ְזכּוְרךָ  ּכָ ∆‡  ≈ י '‰ ָ‰ָ‡„…ן יּפְ ל (כי תש‡, שמו ֱ‡ל…ק≈ ָר‡≈   ת ל„ כ‚) ִיׂשְ

  ונשקו ידוי. ובכו ואמרו, גליפין עלאין  ,[דרבי שמעון] אתו ר' חייא ור' יוסי, אשתטחו קמיה: (קכו)זוהר: 

ותתאין, זקפן רישא בגינך, עבד קודשא בריך הוא ירושלים לתתא, כגוונא דלעילא. עבד שורי קרתא זוהר: 

וי. מאן דעייל, לא עייל, עד דיפתחון תרעין. מאן דסליק, לא סליק, עד דיתתקנון דרגין דשורי קדישא ותרע

מאן יכיל למפתח תרעין דקרתא קדישא, ומאן יכיל לאתקנא דרגין דשורי, דא רשב"י, דאיהו פתח תרעין 

  ', דא הפני האדון  '". מאןהדרזי דחכמתא, ואיהו אתקין דרגין עלאין, וכתיב "יראה כל זכורך את פני האדון 

 רשב"י, דמאן דאיהו דכורא מן דכרניא, בעי לאתחזאה קמיה.  

  סולםה

  ונשקו ידיו ובכו, ואמרו, צורות  ,י, כדלעיל בא אות קב]"[לפני רשב ור' יוסי והשתטחו לפניוחייא  באו ר'

ת, כעין העליונים והתחתונים מרימים ראשם בזכותך, עשה הקב"ה ירושלים של מטה, שהוא המלכובאו 

ירושלים של מעלה, שהיא בינה. ועשה החומות של העיר הקדושה ושעריה. מי שנכנס אינו נכנס עד 

שיפתחו לו השערים. מי שעולה אינו עולה עד שיתקנו המדרגות אל החומות. מי יכול לפתוח את שערי 

ותח השערים של העיר הקדושה. ומי יכול לתקן המדרגות אל החומות, זהו ר' שמעון בן יוחאי, שהוא פ

סודות החכמה, והוא מתקן את מדרגות העליונות. וכתוב, "יראה כל זכורך את פני האדון ה'". מי הוא פני 
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האדון ה', זהו רשב"י, שמי שהוא זכר מן הזכרונות. כלומר, שהוא בחינת זכר ממוחין העליונים הנקראים 

  ב דף לח "י ח"אות קכו, מאמר ויהי בחצי הלילה, דפו(בא, סולם  זכרונות, שהם מוחין דאו"א, צריך להראות לפניו.

  .א)"ע  

  ----------בני היכלא----------

, (בא אות קכו)תמצית דברי הזוהר  י:"ראיית פני רשב

יוסי קראו על רבם את הפסוק הנאמר  'שרבי חייא ור

. דברי הזוהר '"את פני האדון ה"בעלייה לרגל לראות 

לקמן. ונראה כ ספרים כד"אלו, מפורסמים בכו

(סולם מ זוהר בהר "לבארם במקצת על פי דברי רע

, שמבאר מה הן מדרגות אדון ועבד, וכיצד אות פ ועוד)

זוכה העבד להיות ולהיקרא בשם אדון. אופן נוסף 

מתבאר בספרי החסידות, שנסיעת תלמיד וחסיד 

. כלומר, שעל ידי 'לרבו, היא בבחינת ראיית פני ה

 'ה האדם להתקרב להראיית פני הצדיקים, זוכ

ולראות שאין מקום פנוי ממנו. עוד דרשו בספרי 

החסידות את דברי הגמרא, שכדרך שהאדם בא 

לראות כך הוא גם בא להיראות. היינו שעליו להכין 

את עצמו ולתקן את דרכיו קודם שיבא. להלן לשון 

י: נאמר יראה יראה, כדרך שבא לראות כך "ורש 'הגמ

 יראה י: יראה". רשא)"ה דף ב ע(מסכת חגיגבא ליָראות 

 פני את זכורך כל יראה, יראה וקרינן, כתיב ]יראה[ -

 כל יראה, השכינה את רואה שהאדם דמשמע האדון

, לראותך בא שהאדון משמע האדון פני את זכורך

 לראותך שבא לראייתו. כדרך ראייתך הכתוב הקיש

  י. "ורש 'ל הגמ"ממך, עכ ליראות בא הוא כך -

, (סולם אות פ)הזוהר כאן, איתא בזוהר בהר  כעין דברי

וזה לשונו: וכן למדנו, כי כל העבודות והדברים 

הנעשים בכל העולמות כולם, היא ספירת מלכות 

עושה ועובדת. ומשום זה היא, המלכות נקראת אדון, 

כי משום שהיא בבחינת עבד לעבוד ולהמשיך חיות 

ל ושפע לכל העולמות כולם, על כן נקראת אדון כ

הארץ, והאדם המתעטר בסוד הזה, בבחינת עבד 

שבמלכות, להיות עבד בעבודת אדונו, הוא עולה 

ומתעטר להיות במדרגה זו, של עבד, ונקרא גם כן 

אדון. כי הוא מברך בכל אלו העבודות שלו, את עולם 

הזה, שהוא מלכות, ומקיים אותה. ועל כן נקרא אדון 

בין במקצת ל הסולם. לפי זה אפשר לה"גם הוא, עכ

י את פני האדון "יוסי על רשב 'חייא ור 'מה שקראו ר

י. כלומר שנתעלה מבחינת מדרגת עבד, ", דא רשב'ה

  ל. "למדרגת אדון, כדברי הזוהר בהר הנ

ל, נמצא "לדברי הזוהר בא הנ תוספת ביאור:

ה בשעתא, "ז ד"(סולם סוף אות יבהקדמת ספר הזוהר 

 'ית שהיא ספי, שם מבאר את מדרגת ארון הברש)"וז

אמא עלאה,  'המלכות, שבעת שהיא עולה לבחי

הנה ": א)"י '(יהושע גנקראת בשם אדון. בסוד הפסוק 

. שבפסוק זה נזכרים "ארון הברית אדון כל הארץ

המדרגות. שהשם אדון הוא על שאינה  'אלו ב

נקבה,  'י, שהוא בחי –נקראת אז בשם אדנות, אדנ

והר, שנקראת כן ש הז"אלא בשם אדון שהוא זכר. וז

בשעה שכל הזכרים בישראל מתראים לפניה 

ד. כלומר, "ומקבלים ממנה, ודא אקרי אדון, עכת

חייא  'שגם על פי דברים אלו, יובן במקצת מה שר

יוסי קראו לרבם בשם אדון. שכפי שמדרגה  'ור

העליונה נקראת בשם אדון כלפי כל המקבלים 

ממנו  י לכל תלמידיו המקבלים"ממנה, כן הוא רשב

  ונזונים מאור תורתו. 

י: "פני האדון דא רשב [תפארת שלמה] חסידות:

, ו)"(בא קכבספרי החסידות מובאים דברי הזוהר כאן 

 תפארת שלמהומתבארים בכמה אופנים: בספר 

 ל: וזהו", מועדים, שמיני עצרת, כתב וז(מראדומסק)

 י"ע ההשפעות כל , שהם"זכורך כל יראה" עניין

 לראות שבא , כדרך'ל, כנדרש בגמהרג עליית מצות

 למעלה היחוד וגורם ק."בבהמ ליראות בא כך

 לכנסת ישראל. וזה וברכה טובה השפע ולהוריד

 י"ע גם כי. י"רשב זה האדון פני את ק:"דאיתא בזוה

 עלייה לכל להיות כ"ג יכול הדור לצדיק ההתקשרות

 פרחו בדחילו ורחימו ולא נעשו התורה ומצוות שלא

. למעלה אותם יעלה עמו ההתחברות י"וע לעילא.

 אדם חייב )ב, טז השנה ראש( ל"רז שאמרו העניין וזה
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 יהיה הרגליים' היינו, שבחי. ברגל רבו פני להקביל

 למעלה להגביה גובה, עלייה ולמפרע הוא כ"ג להם

  ל. ", עכ'למטה וכו התורה ומצוות שנשארו כל

 אמרי אמתל בספר "כן מובאים דברי הזוהר הנ

, פרשת וילך, וזה לשונו: ל)"מ מגור זצוק"ר הרא"אדמו(מה

 בחג השמיטה שנת במועד, העם את הקהל בפרשת

 והטף והנשים האנשים העם את הקהל' וגו הסוכות

, 'מתעלה וכו הכל ואז שמאסף, . כי בא זמן אור'וגו

 כל בבוא' כ, נאבד אינו לשמה שלא' וביהדות אפי

 את ויראו' וגו הקהל' וגו א"ה פני את לראות ישראל

, א"ה את ליראה ולמדו' וגו ובניהם' וגו אלקיכם' ה

 מאן' ה האדון פני את זכורך כל ק יראה"ואיתא בזוה

 נפשות כאלו י. שישנם"רשב דא ,'ה האדון פני

 'ה את ויראו מתקיים שבזכותם, נשמות, גדולות

  ל.", עכ'אלקים וכו

  ם ‡ות קל„)מ כי תצ‡, סול"(רע ז‰ירות ושמירת כלי ומ‡כלי פסח

יל ׁשִ ַר : מ: (קל„)"זו‰ר רע ִליט ָעַלְיי‰וּ ל≈ ׁשָ ְ„ּ ‡ִָזְמ ִפְסָח‡, ּבְ י ּ„ְ ≈‡ָמ ,‡ָיָמ י ִעָי‡ ְמ‰≈ ֱ‰ו≈ ‰וּ ְצִריִכים ְלמ∆ ּלְ   ּמּוִרים, ּכֻ

לְּ זו‰ר  ִקים ּכֻ ‰ּו‡, ְוָכל ַמֲ‡ָכִלים ּוַמׁשְ ָכל ׁש∆ ר ּבְ ‡ו… ץ ּוׂשְ ָחמ≈ מּוִרים, ּוְטּוִרים מ≈ ן ‰ּו ְטוּ ׁשְ ִָטיר לו… ִרין. ּוַמ‡ן ּ„ְ

‡. ְוִ‡  יּלָ ְמַת‡ ְלע≈ ‡, ְוִׁשְ ר ָ‰ָרע ְלַתּתָ צ∆ יּ‰, ִ‡י‰וּ ִָטיר ִמי≈ ר. ּ‚ּופ≈ ‡ו… ץ ּוׂשְ ָחמ≈ יּ‰ "ל…‡ ְי‚ּוְרָך ָרע"מ≈ ַמר ּב≈ (ת‰לים  ּתְ

ים. ְוִ‡ּתְ ). ‰ ‰ ָ„ׁשִ ׁש ק√ יּ‰ ק…„∆ ָמת≈ ׁש, ְוִׁשְ יּ‰ ק…„∆ ָ‰‡ ִ‡ְתָעִבי„ ּ‚ּופ≈ ִ‚ין ּ„ְ ׁש"ַמר ּבְ ּבְ ר ָ‰ָרע "ְוָכל ָזר ל…‡ י…‡ַכל ק…„∆ צ∆    י≈

ב יּוָמת")י ויקר‡ כב‡מור, (   ר≈ ר ַ‰ּקָ   .)‡ במ„בר ‡( , "ְוַ‰ּזָ

  סולםה

  רע"מ, כלים של חג הפסח, בזמן ששולט עליהם ליל שמורים שהוא השכינה. כולם צריכים להיות : (קלד)

וכל המאכלים והמשקים צריכים להיות שמורים.  שמורים, שיהיו שמורים מחמץ בשאור בכל שהוא,: (קלד)

ומי ששומר אותם מחמץ ושאור, גופו, הוא שמור מיצר הרע למטה, ונשמתו שמורה למעלה, ונאמר בה 

  משום שגופו נעשה קדש, ונשמתו קדש קדשים. ונאמר ביצר הרע, וכל זר לא  ,"לא יגורך רע"

  .ב)"ג דף רפב ע"י ח"ד, דפו(כי תצא, סולם אות קל יאכל קדש. והזר הקרב יומת.  

  ----------בני היכלא----------

תמצית דברי רעיא מהימנא כאן  כלי ומאכלי חג פסח:

, שבזמן הנקרא ליל שמורים, דהיינו (כי תצא אות קלד)

חג הפסח, יש לאדם להכין את עצמו ואת כל כליו 

ומאכליו ולשמרם מאיסור חמץ ושאור. כיון 

בלילה זה הנקרא ליל שהשמירה העליונה המאירה 

שמורים, היא כפי שיעור שמירת האדם את עצמו 

בעולם הזה. ידוייק לשון הזוהר, שכל הנשמר למטה 

ז, נשמתו נשמרת למעלה. ואז מתקיים באדם "בעוה

, כלומר שהיצר הרע הנקרא "לא יגורך רע"הפסוק 

רע, לא יגור עוד אצלו, ולא יוכל להזיקו. ובהיות 

[וכן עבודה שם זר, כגון אל זר שהיצר הרע נקרא גם ב

, הרי שבהתרחקותנו מן החמץ, מתרחק מאתנו זרה]

ומקדושת מאכלינו גם אותו הנקרא זר. ומתקיים 

. עוד מתקיים "וכל זר לא יאכל קודש"עליו הפסוק 

בנו על ידי כן, גם שמירת מחננו וביתנו. ועל היצר 

הרע הנקרא זר מתקיים הפסוק הנאמר בקדושת 

  ."הזר הקרב יומת"השכינה  המשכן ומחנה

המפורש בזוהר כאן הוא,  ר:"הנשמר מחמץ שמור מיצה

(מובא בספר ל "י ז"כעין המקור המפורסם בשם האר

, שכל הנשמר ק א)"משנה ברורה סימן תמז, באר היטב ס

ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה. 
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ידוייק לשון הזוהר, שמזכיר את שמירת הכלים 

שבזה יובן גודל הזהירות בשניהם אצל והמאכלים, 

כלל ישראל. ששמירה מעולה זו מרומזת במילים 

  ליל שמורים, דהיינו שמירה מעולה בכל ענייני החג. 

כעין דברי הזוהר כאן,  ה:"הנשמר מחמץ אינו נידון בר

, סגולת אכילת (סולם אות עז)איתא בזוהר תצוה 

לזכייה בדין ביום ראש  [ושמירתה מחמץ]המצה 

השנה. וזה לשונו: ביומא דראש השנה דאיהו יומא 

דדינא, דלאו איהו, אלא לאינון דלא נטלי מיכלא 

, בגין מיכלא אחרא דאיהו חמץ. סולם: 'דאסוותא וכו

ה, שהוא יום הדין, שאינו אלא לאלו שלא "ביום ר

לקחו מאכל הרפואה, שהוא מצות, ועזבו את רפואת 

עולה התורה בשביל מאכל האחר שהוא חמץ, ה

(כי תצא ל. כעין דברי הזוהר כאן ", עכ'ומקטרג וכו

, אפשר להבין ולדייק גם מדברי הזוהר תצוה ד)"קל

: (בא, שמות יב מב), שמפרש את הפסוק (סולם אות קלד)

ִשמּוִרים לכל בני ישראל  'הוא הלילה הזה לה"

. שלשון רבים שבמילה ִשמורים, סובב על "לדורותם

ה וכנסת ישראל, שעל ידי "א ומלכות, דהיינו הקב"ז

י מתקנים את עצמם ומבערים חמץ "זה שבנ

  . 'מביניהם, הם נכנסים ברשות הקדושה ונשמרים וכו

אגב אורחא:  י במובטח לנזהר מחמץ:"מקור דברי האר

ל, אינם "י ז"ל בשם האר"דברי הבאר היטב הנ

ל, ונלאו המחברים "י ז"נמצאים בכל כתבי האר

תב בספר משנת חסידים מלחפשם. אלא, מעין זה כ

, שהשומר ומחמיר בכל חומרות י)"(מתלמיד תלמידי האר

  הפסח יועיל לנפשו מאד כל השנה.

בספר אור החמה הביא את דברי חלופי גרסאות: 

, שלא (דפו"י ח"ג דף רפב ע"ב)הרמ"ק על הזוהר כאן 

פירשם על פסח אלא על החובה לפרוש מכל מיני 

יעוי"ש. עוד יש גרסה מאכלות אסורות ויין נסך וכו', 

המובאת בזוהר ע"פ הסולם כאן הערה נ', שלא גרסו 

מאני דפסחא אלא מארי דפסחא, היינו שאין 

המדובר מזהירות הכלים כלל. אמנם הרמ"ק הנ"ל 

כן גרס מאני פסחא, אך פירש שהכוונה על עם 

  ישראל שנגאלו ממצרים, בסוד הגאולה מימין. 

  

י תור‰ ‡ור:  ‰ ל…‡ ְיֻ‚ְרָך ָרע-ל…‡ ‡≈ ּכִ ע ָ‡ּתָ ׁשַ ץ ר∆ ִכיר ל…‡ י…‡ַכל ְוָכל ָזר ל…‡ י…‡ַכל ק…„∆ . (ת‰לים ‰ ‰) ל ָחפ≈ ן ְוׂשָ ב ּכ…‰≈ ׁשַ ׁש ּתו…
ׁש    .(‡מור, ויקר‡ כב י) ק…„∆

   ביעור חמץ  �

  .מ ב‡, סולם ‡ות קעח)"(רע ביעור חמץ יצר ‰רע

קו… מ: (קעח): "זו‰ר רע צ≈ ת ּבְ ‡ ָ‰ָעם ‡∆ ָ ' "ְוִיׂשּ ְחָמץ" ְו‚ו… ם י∆ ר∆ ‡ .(ב‡, שמות יב ל„) ט∆ ּקּוָ„‡ ּ„ָ ָ‰‡  ,קו„‡ כ‰)(פ ּפִ ץ. ּ„ְ ר ָחמ≈   ְלָבע≈

ְחָמץ". ּוְכִתיזו‰ר  ם י∆ ר∆ קו… ט∆ צ≈ ת ּבְ ‡ ָ‰ָעם ‡∆ ָ ל "ְוִיׂשּ ָר‡≈ ‡, ִ‡ְתְמַסר ְל‰ּו ְלִיׂשְ ּקּוָ„‡ ּ„ָ ם"ּפִ יכ∆ ָבּת≈ ‡ ּבְ צ≈ ר ל‡ ִיּמָ ‡ו…   שם, ( ב "ׂשְ

‡ְוָ‰‡ ‡וּ  ,יב יט)   י, ּ„ָ ‰ ּ„ּוְכּת≈ ַכּמָ ְ„ּ ‰ ץ ּוַמּצָ ין ָחמ≈ ִקיְמָ‡, ּב≈ ‡, ְוָרָז‡ ‡ו… ב ְקמּוָ‰ ַחְבַרּיָ ר טו… צ∆ ר ַרע, ְוָ„‡ י≈ צ∆   .י≈

  הסולם

  וישא העם את בצקו וגו': מצוה זו, היא לבער חמץ. כי מצוה זו נמסרה להם לישראל, "וישא העם  :קעח)(

לא ימצא בבתיכם". וכבר בארוהו החברים. ובארנו סוד בין  את בצקו טרם יחמץ". וכתוב, "שאור :קעח)(

  ב דף "י ח"(בא, סולם אות קעח, דפו חמץ ומצה של יציאת מצרים, בכמה מקומות, שזה יצר הרע וזה יצר הטוב.

  .א)"מא ע  
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  ----------בני היכלא----------

ידוייק לשון הזוהר  חמץ ומצה בסוד יצר הרע ויצר הטוב:
סוד ההבדל בין חמץ ומצה, כהבדל כאן, שמפרש את 

שבין יצר הרע ויצר הטוב. כלומר, שכוונת ביעור חמץ 
היא בסוד ביעור יצר הרע מן הלב. כעין הנוסח המצוי 
והנהוג לאומרו בשעת שריפת החמץ. שכשם שאנו 
 'מבערים את החמץ מבתינו ומרשותינו כך יבער ה

את כל החיצונים ואת רוח הטומאה מן הארץ, ויתן 
  ו לב בשר לעבדו באמת. לנ

עוד יש להתבונן בדברי הזוהר,  בצק שאינו חמוץ:
שמזכיר את הפסוק וישא העם את בצקו טרם יחמץ. 
שעניינו הוא, שאותו חמץ יכול להיות שמור 
מהחמצה ואז הוא בבחינת יצר הטוב, וכאשר הוא 
מחמיץ הוא בבחינת יצר הרע. ללמדנו, שמלבד 

ן ההולכים בעצת החימוץ שבבחינת יצר הרע, אי
יצרם הרע מרוויחים כלום. כיון שבין כך ובין כך 

וישא "המדובר הוא באותו בצק בלבד כנאמר בפסוק 
. כלומר, שהוא בצקו "העם את בצקו טרם יחמץ

בין כך ובין כך. והמצווה לישראל היא,  [הבצק שלו]
שכל אחד ישגיח על בצקו הפרטי שלא יחמיץ חס 

מי "ראה בלשון הפסוק ושלום. כעין רמז לדברים נ

, (ישעיה סג א) "זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה
, על יום הדין לאומות (סולם אות פג)שנדרש בזוהר בא 

העולם, לעומת הרחמים על בני ישראל שזבחו את 
יצרם הרע כמרומז בשחיטת השה במצרים, בקרבן 
פסח. היינו, שצד הדין ויצר הרע שבאומות העולם 

  . [חמוץ מלשון חימוץ]בגדים. נקרא בלשון חמוץ 

(סולם אות  זוהר ויחיחמץ ויצר הרע:  מסורת הזוהר:

התחלה שהתחילו ישראל להכנס לחלק הקדוש  :שנג)
של הקב"ה, ולבער חמץ שהוא עבודה זרה, הממונים 
על עמים עכו"ם הנקראים אלהים אחרים, אלהי נכר, 
ונקראים חמץ, יצר הרע. ולהכנס במצה, שהיא 

לק הקדוש של הקב"ה, משום זה בפסח המלכות, ח
(סולם אות קעח,  מ בא"רעזוהר  .נידונים על התבואה

וכבר בארוהו החברים. ובארנו . א)"ב דף מא ע"י ח"דפו
סוד בין חמץ ומצה של יציאת מצרים, בכמה 

 תצוה. זוהר מקומות, שזה יצר הרע וזה יצר הטוב

קרבן שתי הלחם בשבועות, כי ביום : (סולם אות עג)
מתן תורה כבר נעשו בני חורין ונתבטל יצר הרע. 

יום דין ראש השנה אינו לאלו : (סולם אות עז) תצוה
   .'שלא נשמרו מחמץ וכו

ְכָמם תור‰ ‡ור: ְמל…ָתם ַעל ׁשִ ׂשִ ֲ‡ר…ָתם ְצֻרר…ת ּבְ ְחָמץ ִמׁשְ ם י∆ ר∆ קו… ט∆ צ≈ ת ּבְ ‡ ָ‰ָעם ‡∆ ָ ׂשּ ‡…ר. ב‡, שמות יב ל„)( ַוּיִ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ‡  ׁשִ צ≈ ל…‡ ִיּמָ
ְזַר  ר ּוְב‡∆ ≈‚ּ ל ּבַ ָר‡≈ ֲעַ„ת ִיׂשְ ׁש ַ‰ִ‰ו‡ מ≈ פ∆ ∆ּ‰ַ ‰ְכְרָתִת ְו צ∆ ל ַמְחמ∆ ל ‡…כ≈ י ּכָ ם ּכִ יכ∆ ָבּת≈ ץּבְ ם ֲחמּוץ . (ב‡, שמות יב יט) ח ָ‰ָ‡ר∆ ֱ‡„ו… ‡ מ≈ ‰ ּבָ ִמי ז∆

ר  ר…ב ּכ…חו… ֲ‡ִי ְמַ„ּב≈ ‰ ּבְ ְלבּוׁשו… צ…ע∆ ‰ ָ‰„ּור ּבִ ְצָר‰ ז∆ ָ‚ִ„ים ִמּבָ יּבְ ׁשִ ְצָ„ָק‰ ַרב ְל‰ו…   .(ישעי‰ ס‚ ‡) עַ ּבִ

ו, סולם (ויחי, ש‚. ַצ בשריפ‰, ו„ין תבו‡ת ‰עולם בפסח  'ביעור חמץ ‰קלי

  ‡ות כ„)

(‚ש) :ַמר : זו‰ר‡ָ ,‡ָ‡ ַ‡ְרּבָ ַר ּתָ ָתִיָן ּבְ ְ„ּ ‡‰ָ ,‡ִָקיְמ ‡ ִ„יָלן ‡ו… ַמְתִיּתָ י ְי‰ּוָ„‰, ּבְ ָלםּבִ ָ‰ ָ‰עו… ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ַסח  ָע‰ ּפְ ּפ∆ ן, ּבַ   ִּ„ו…

ְבִריזו‰ר:  ָלם עו… י ָ‰עו… ≈‡ ל ּבָ ָ‰ ּכָ ָ ר…‡ׁש ַ‰ׁשּ ת ָ‰ִ‡יָלן, ּבְ ירו… ת ַעל ּפ≈ ר∆ ֲעצ∆ בּוָ‡‰, ּבַ ִין ַעל ַ‰ּתְ ן, ּוַבַח‚ ִּ„ו… י ְמרו… ≈ְב ם ְלָפָיו ּכִ

ַסח ַע  פ∆ ִקיְמָ‡, ּבְ ‡ ‡ו… י. ְוָרָז‡ ְ„ַמְתִיּתָ ִקיְמָ‡ ִמּל≈ ִים, ָ‰‡ ‡ו… בּוָ‡‰ ְוכּו'ַעל ַ‰ּמַ ֲ‡ָבָ‰ן, ל ַ‰ּתְ ָ‡‰, ָרָז‡ ּ„ְ יל ְרִתיָכ‡ ִעּלָ ב≈ , ָלק√

‡ ‰ ָ„‡, ַעל ָמ‰. ְוָ„ִו„ ַמְלּכָ ִקיְמָ‡ ִמּלָ ׁש, ְוָ‰‡ ‡ו… ָ‰ִכי ‰ּו‡ ַמּמָ בּוָ‡‰, ּ„ְ ַסח ַעל ַ‰ּתְ פ∆ ַסח, ְוָ‰‡ ִ„יָ‡  ּבְ פ∆ ‰ ּבְ ַ‡ְתָיי‡ ַמּצָ

יָ‡ ְ„ַמְלכּוָת‡ ִ„יָ‡, ְוָ„‡ ׁש≈  יׁשָ ‰ּו‡, ּ„ִ חּוָלָק‡ ַקּ„ִ יַעל ּבְ ל ְלמ≈ ָר‡≈ ִרי‡ּו ִיׂשְ ׁשָ ִריְך ‰ּו‡, ּוְלַבֲעָר‡ ירּוָת‡ ּ„ְ ‡ ּבְ ‡ ְ„קּוְ„ׁשָ

ָרִין ִ‡י‰ּו ַטֲעָוון ָ‡ח√ ץ, ּ„ְ ְיי‰ּו ָחמ≈ ַּין ע ,ִמ ן ַעל ַעּמִ ָּי ְמַמ ִ‡ְקרּון ֱ‡ל…ִ‰ים ם,"עכוּ„ִ י  ּ„ְ ִרים, ֱ‡ל‰≈ ץ,  ,ָכרֲ‡ח≈ ְוִ‡ְקרּון ָחמ≈

ר  צ∆ ִריְך ‰ּו‡י≈ ‡ ּבְ ‡ ְ„קּוְ„ׁשָ יׁשָ ‰, חּוָלָק‡ ַקּ„ִ ַמּצָ יַעל ּבְ ַס  .ָ‰ָרע, ּוְלמ≈ פ∆ ְך, ּבְ ִ‚ין ּכָ ִקיְמָ‡ ּבְ בּוָ‡‰, ְו‡ו… ִין ַעל ַ‰ּתְ   ח ִּ„ו…

  ‡"‰„ְ ‡ָי ן ַעל ּ„ִ ַעְלָמ‡ ִ‡ְתּ„ָ ְ„ּ.  
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  סולםה

  ם בשנה העולם נדון, בפסח בברייתא שלנו בארנו, מה ששנינו, בארבע פרקי ,תאנא, אמר ר' יהודה שנג)(
על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ובחג נדונים  שנג)(

על המים, הנה בארנו הדברים, וסוד הברייתא בארנו, בפסח על התבואה וכו', הוא כנגד מרכבה עליונה, 
כלומר שאלו ד' זמנים, המובאים בברייתא ה"ס אבהן  סוד האבות, שהם חג"ת, ודוד המלך, שהוא מלכות,

ודוד מלכא. ומפרש בפסח על התבואה,שכן הוא ממש, וכבר בארנו דבר זה,על מה בא מצה בפסח, כי מצה 
היא דין, דין של המלכות הוא דין, כלומר מצה היא דין של המלכות. וזהו התחלה שהתחילו ישראל להכנס 

, הממונים על עמים עכו"ם הנקראים אלהים מץ שהוא עבודה זרהולבער חלחלק הקדוש של הקב"ה, 
אחרים, אלהי נכר, ונקראים חמץ, יצר הרע. ולהכנס במצה, שהיא המלכות, חלק הקדוש של הקב"ה, 

  שהיא  ה'משום זה בפסח נידונים על התבואה וביארנו, שהעולם נידון על דין ד
  .ב)"א דף רכו ע"י ח"ולם אות שנג, דפו(ויחי, ס המלכות, ותבואה היא נוטריקון תבוא ה'.  

  ----------בני היכלא----------

מבאר,  (ויחי שנג)בזוהר כאן  דין תבואת העולם בפסח:
ין תבואת העולם בפסח. כמפורש במשנה את סוד דִ 

, בארבעה פרקים (מסכת ראש השנה פרק א משנה ב)
. ומבאר, 'העולם נדון, בפסח על התבואה וכו

לעולם תלויה בדין הנעשה על שהשפעת התבואה 
ידי בני ישראל במצה, שהמלה מצה היא מלשון דין. 

, (סולם אות קסט, מאמר מצת דינא)כדאיתא בזוהר בא 
ש. ", יעוי'שהוא דין קדוש, הנאחז בשם הקדוש וכו

ותחילת הבירור והתיקון הוא בביעור החמץ, שהוא 
יסה לרשות נִ ְכ היא כּ "ר ואלהי נכר, ואח"ביעור יצה

. כלומר, שתיקון 'מצה, שהיא חלק הקדוש של הה
הנעשה על ידי עם ישראל בהתגברות על החמץ וכל 

ר הכלולים בו, הוא תיקון קו האמצעי, "סוגי היצה
שעל ידו מושפע שפע ברכה לעולם. כעין תיקון קו 
האמצעי הנעשה ביום הדין ראש השנה, על ידי מצות 

  התקיעה בשופר וזכרון עקדת יצחק. 

בזוהר  עור חמץ הקליפות אלא בשריפה:אין בי
,מפורש שתשובת המשקל (סולם אות כד)פרשת צו 

לאדם שחטא ושרף את עצמו בשלהבת יצר הרע 
היא, בקדושת  [דאוקיד גרמיה בשלהוביתא דיצר הרע]

אש המזבח. שאש זו מבערת את רוח הטומאה 
[באשא דמדבחא, דההוא אשא ומינים רעים מן העולם 

. על זוהר זה , וזינין ביחשין מעלמא]מבערא רוח מסאבא
ק ", כתב הרמב)"ע 'ג דף כז תחי"י ח"(דפובפרשת צו 

, וזה לשונו: וזהו פרשת צו] '[מובא בספר אור החמה תחי

ל "אין ביעור לחמץ הקליפות אלא שריפה, עכ
   ל."ק ז"הרמ

כעין  שריפת קרבן פסח באש, כשריפת פרה אדומה:
קליפות אלא ל, שאין ביעור ה"דברי הזוהר הנ

, כד)ש-(סולם אות שכגבשריפה, משמע גם בזוהר פקודי 
שמפרש את צליית קרבן פסח באש, כשריפת פרה 
אדומה באש. שנועדה כדי להכניע את כל אלו צדדי 
הטומאה שלא ישלטו. כן מבואר גם בזוהר פרשת 

ה עשו אתם ". וזה לשונו: אמר הקב(סולם אות קסב)בא 
וקף הקליפות מעשה למטה ואני אשבר את ת

למעלה. וכמו שתעשו אתם לשורפו באש, שכתוב 
, אני גם כן למעלה "כי אם צלי אש"בקרבן פסח 

(בא, אות ל הסולם "אעביר אותו באש, בנהר דינור, עכ

  .קסב)
להלן לשון המשנה  ע:"ובשו 'הלכה: שריפת חמץ בגמ

יהודה  ': רא)"דף כא ע '(פרק ב משנה א, גממסכת פסחים 
ור חמץ אלא שריפה, וחכמים אומרים אומר אין ביע

(הלכות פסח, ע "אף מפורר וזורה לרוח. כן נפסק בשו

: כיצד ביעור חמץ, שורפו או ח סימן תמה סעיף א)"או
א כתב "פוררו וזורה לרוח או זורקו לים. בהגהת הרמ

, ק ו)"(שם, ס, והמנהג לשורפו. במשנה ברורה (שם)
 ביאר טעם המנהג, דחוששין לדעת הפוסקים
שפסקו כרבי יהודה, דאמר אין ביעור חמץ אלא 

ל "שריפה, דילפינן מדין נותר שהוא בשריפה, עכ
  ב."המ
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 ‰קסח)-(זו‰ר ב‡, סולם ‡ות קסזבי‡ור ‰זו‰ר ל‰יתר חמץ כל ‰ש  

ִמין, ַר ָ‡ַמר : זו‰ר: (קסז) ְבַעת יו… י, ֲ‡ַמ‡י ׁשִ ‡ ָמ≈ ּתָ י ׁשַ ל ְימ≈ י ְי‰ּוָ„‰, ִ‡י ָ‰ִכי ּכָ ר ְכּתִ ּ„ִ ּבִ ‡ו… ְ ְבַעת ָיִמים ׂשּ   יב "ׁשִ

ם"זו‰ר:  יכ∆ ָבּת≈ ‡ ּבְ צ≈ ל(ב‡, שמות יב יט) ל‡ ִיּמָ יּ‰, ּכָ יר. ֲ‡ַמר ל≈ ְבַעת ָיִמים, ְוָל‡ ַיּתִ ר ָׁש  , ׁשִ יב ּבַ ִ‡ְתַחּיָ ְ„ּ ‡ִָזְמ

יב ָל‡ ָל‡ ִ‡ְתַחּיָ ְ„ּ ‡ָל ִזְמ ִרין, ָ‰ִכי ִ‡ְצְטִריְך, ּכָ ן חו… יּ‰ ּב∆ ְרמ≈ ‡ , [משל]: (קסח). ְצְטִריךְ ִ‡  ְלִ‡ְתֲחָזָ‡‰ ּ‚ַ ְלַמְלּכָ

י,  ‡, ַחּ„≈ ְרּ‚ָ ָסִליק ְלַ‰‡י ּ„ַ ִמין ּ„ְ ל ִ‡יּּון יו… ר ָׁש רּוִפיּוס, ּכָ ָעַב„ ְלַח„ ּבַ י ְיַקר, ְלָבַתר ָל‡ וְ ּ„ְ ָלִביׁש ְלבּוׁש≈

‡, וְ  ָסִליק ְלָיִקירּו ּ„ָ ִמין ּ„ְ ‡ ַ‡ֲחָר‡ ִָטיר ִ‡יּּון יו… ּתָ ‡ָלַבׁש ִ‡יּ ִ‡ְצְטִריְך. ְלׁשַ ּתָ ‡ ְוׁשַ ּתָ ל ׁשַ ן ּכָ ין, ְוכ≈ . ּון ְלבּוׁשִ

ל, [‰משל] ָר‡≈ ְווָ‡ ִיׂשְ ַ‰‡י ּ‚ַ ִ‡יּ  .ּכְ ְ„ּ ,"‡ צ≈ ר ל‡ ִיּמָ ‡ו… ְ ְבַעת ָיִמים ׂשּ ִתיב, "ׁשִ ָסִליקּו ּכְ ִמין ּ„ְ ְ„ָווָת‡, יו… י ח∆ מ≈ ּון יו…

ְעּבּוָ„‡ ַ‡ֲחָר‡. ּוְבִ‚ין ִ ‡, ְוְַפקּו ִמׁשּ ‡ ְוׁשַ  ִליָקָר‡ ּ„ָ ּתָ ָכל ׁשַ ְך, ְַטִרין ּבְ ָסִליקּו ְלַ‰‡י ְיַקר, ְוְַפקּו ּכַ ִמין ּ„ְ ‡, יו…   ּתָ

ְבַעת ָיִמים ַמצּ    ִתיב, "ׁשִ ‡ ּכְ ‡, ְוַעל ּ„ָ יׁשָ ְרׁשּוָת‡ ַקּ„ִ ְרׁשּוָת‡ ַ‡ֲחָר‡, ְוָע‡לּו ּבִ לּו"מ≈ ת ת…‡כ≈   .שמות יב טו) (ב‡, ו…

  הסולם

  ימות השנה לא נאכל חמץ, למה רק שבעת ימים, שכתוב, "שבעת  אם כן גם כל, אמר רבי יהודה: קסז)(

מים שאור לא ימצא בבתיכם", רק שבעת ימים ולא יותר. אמר לו, כל זמן שהאדם מחויב להראות : קסז)(

 זה דומה :קסח)( עצמו בן חורין צריכים כן, שלא לאכול חמץ, ובכל זמן שאינו מחויב אינו צריך לאיסור חמץ.

שעשה אדם אחד לשר. כל אלו הימים שעלה למדרגה הזו, היה שמח ולובש לבושי כבוד. למלך  ,[משל]

שעלה לכבוד הזה, ולבש אלו לבושים. וכן כל  לאחר כך לא היה צריך לזה. לשנה האחרת שמר אלו הימים

כתוב, "שבעת ימים שאור לא ימצא", שהם ימי שמחה, הימים שעלו  .כעין זה ישראל, [הנמשל]שנה ושנה. 

כבוד הזה, ויצאו משעבוד אחר. ומשום זה בכל שנה ושנה שומרים אותם הימים שעלו לכבוד הזה ויצאו ל

  (בא, סולם  מרשות אחר ובאו לרשות הקדושה, וע"כ כתוב, "שבעת ימים מצות תאכלו".

  .א)"ב דף מ ע"י ח"קסח, דפו-אות קסז  

  ----------בני היכלא----------

תמצית דברי  ינוס:משל הרופ היתר חמץ כל השנה:
הזוהר כאן, הוא ביאור ע"י משל, לטעם היתר אכילת 
חמץ כל השנה. שאחר כל המפורש והמבואר בגנות 
החמץ והשאור שהם בבחינת יצר הרע וכיו"ב, 
הוקשה לזוהר, אם כן מדוע הותרה אכילת חמץ כל 

ורה מעת השבתת החמץ כאלשהשנה. כלומר, 
עולם. תשובת וביעורו, היה מקום לאוסרו לגמרי ול

הזוהר כאן היא על ידי משל מאדם שמינהו המלך 
כל אלו הימים שעלה למדרגה  ,[רופינוס]להיות שר 

הזו, היה שמח ולובש לבושי כבוד. לאחר כך לא היה 
צריך לזה. לשנה האחרת שמר אלו הימים שעלה 

לכבוד הזה, ובאותו זמן שעלה לגדולה היה שב 
, שכעין זה הם ללבוש את אלו הבגדים. הנמשל הוא

אגב . ישראל. שבכל שנה ושנה, הם שומרים וכו'
(סולם אות שואל הזוהר תצוה  כעין שאלה זואורחא, 

, ששואל שם על הקרבת שתי הלחם ביום חג עו)-עג
השבועות שהיו חמץ, לאחר שבחג הפסח נצטווינו 

שהם בבחינת יצר הרע וכו'.  על ביעור כל חמץ ושאור
 משל ממאכל רפואהדי גם שם תשובת הזוהר על י

לחמץ כל  "אסוותא"רפואת מצה מובא לקמן ד"ה [
  .השנה]

פ∆  תור‰ ‡ור: ∆ּ‰ַ ‰ְכְרָתִת ְו צ∆ ל ַמְחמ∆ ל ‡…כ≈ י ּכָ ם ּכִ יכ∆ ָבּת≈ ‡ ּבְ צ≈ ‡…ר ל…‡ ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ץׁשִ ְזַרח ָ‰ָ‡ר∆ ר ּוְב‡∆ ≈‚ּ ל ּבַ ָר‡≈ ֲעַ„ת ִיׂשְ  ׁש ַ‰ִ‰ו‡ מ≈
ְבַעת. (ב‡, שמות יב יט) ּת≈  ׁשִ ‡…ר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ן ּתַ ם ָ‰ִר‡ׁשו… ּיו… לּו ַ‡ְך ּבַ ת ּת…‡כ≈ ׁש ַ‰ִ‰ו‡ ָיִמים ַמּצו… פ∆ ∆ּ‰ַ ‰ְכְרָתִץ ְו ל ָחמ≈ ל ‡…כ≈ י ּכָ ם ּכִ יכ∆

ִבִעי ְ ם ַ‰ׁשּ ם ָ‰ִר‡ׁש…ן ַע„ יו… ל ִמּיו… ָר‡≈ ׂשְ   .(ב‡, שמות יב טו) ִמּיִ
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  ע‰)-ע‚(תצו‰, סולם ‡ות לחמץ כל ‰ש‰  "‡סוות‡"רפו‡ת מצ‰ 

ץ: זו‰ר: (ע‚) י ָחמ≈ ִ‡ְתְקר≈ ֲ‰ָמ‡ ּ„ְ ָּל ִמ ָר‡≈ ַסח ְָפקּו ִיׂשְ ּפ∆ ָל‡, ּבַ ּכְ ‡ ִ‡ית ָלן ְלִ‡ְסּתַ ּתָ ץ"ַ‰ׁשְ ‰ ְלָך ָחמ≈ ָר‡∆ ִתיב "ְוָל‡ י≈   ב‡, ( , ּכְ

ת"  ,')ז שמות י‚ צ∆ ל ַמְחמ∆ כ≈ ל ‡ו… י ּכָ ַ‰‰וּ  )יט יבשם, (ּוְכִתיב "ּכִ ִ‚ין ְיָקָר‡ ּ„ְ ָזכּו  ‡ ֲַ‰ָמ‡ַמ‡י ַטֲעָמ‡. ּבְ ְ„ּ ‡ ּתָ ‰. ַ‰ׁשְ י ַמּצָ ִ‡ְתְקר≈ ְ„ּ

ַלל.  ץ, ְוָל‡ ִ‡ְתַחְזָי‡ ּכְ ָל‡ ָחמ≈ ּטְ ת ֲ‰ָו‰ ְלִ‡ְתּבַ ‡ו… יר ָל‡ י≈ ָ‡‰ ַיּתִ ל ְלֲַ‰ָמ‡ ִעּלָ ָר‡≈ ‡וַ ִיׂשְ ָ„ּ ‡ָ  ,[לחם ‰בכורים] ֲ‡ַמ‡י ָקְרּבָ

"‰ָי ָ‡פ∆ ץ ּת≈ יָ‰ ָחמ≈ ְ‰י∆ ת ּתִ יב "ס…ל∆ ְכּתִ ץ ֲ‰ָו‰, ּ„ִ יו… (‡מור, ויקר‡ כ‚ יז) ָחמ≈ ‡ ּבְ ּתָ ַ‰ׁשְ ר ָ‰ָרע, . ְותּו, ּ„ְ צ∆ ל י≈ ּטַ ‡ ִ‡ְתּבָ ָמ‡ ּ„ָ

ַכַחת ּתְ י ִחירּו ִ‡ׁשְ ִ‡ְתְקר≈ ַרְייָת‡ ּ„ְ ‡, : (ע„). ְו‡ו… ּלָ ר ְיִחי [משל]‡∆ יּ‰ ּבַ ֲ‰ָו‰ ל≈ ְ„ּ ‡ ִ‡יב ְלַמְלּכָ ָמ‡ ַח„ ֲ‰ָו‰ ּתָ ָ„‡י, ְוָחַלׁש. יו…

יכּול ּבְ  יַכל, ָ‡ְמרּו י≈ חְלמ≈ ּכַ ּתְ יּ‰, ָל‡ ִיׁשְ יכּול ל≈ י≈ ‡, ְוַע„ ּ„ְ ‡ ַ‡ְסָווָת‡ ּ„ָ ַמְלּכָ יּ‰ ּ„ְ יָת‡. ָעְב„ּו  ר≈ ב≈ ָ‡ ַ‡ֲחָר‡ ּבְ יְכָל‡ ּוְמזו… מ≈

ִ‡יב, ִ‡י‰ּו ּתָ ל ָמ‰ ּ„ְ יכּול ּכָ ‡ן ּוְלָ‰ְלָ‡‰ י≈ ָ‡ַכל ַ‰‰ּו‡ ַ‡ְסָווָת‡, ָ‡ַמר ִמּכָ יָון ּ„ְ יּ‰ ְוָל‡ ָיִכי ָ‰ִכי. ּכ≈ , [‰משל]: (ע‰). ל ְלְַזָק‡ ל≈

יְמּוָת‡, ָ‡ַמר ק ךְ כַּ  ְמ‰≈ י ִעָקָר‡ ְוָרָז‡ ּ„ִ י ַיְ„ע≈ ְצַרִים, ָל‡ ֲ‰ו≈ ל ִמּמִ ָר‡≈ „ ְָפקּו ִיׂשְ ל ַ‡ְסָווָת‡, ְוַע„  ‰,"בּכַ ָר‡≈ ִיְטֲעמּון ִיׂשְ

ָ‡ְכלּו ַמ  יָון ּ„ְ יְכָל‡ ַ‡ֲחָר‡. ּכ≈ ן מ≈ י ְל‰ו… ‡, ָל‡ ִ‡ְתָחז≈ יְכלּון ַ‡ְסָווָת‡ ּ„ָ י≈ ִ‡יִ‰ ּ„ְ ְ„ּ ,‰ ָרָז‡ ּצָ ע ּבְ ַ„ְּיַעל ּוְלִמ י ַ‡ְסָווָת‡ ְלמ≈

יְמּוָת‡. ָ‡ַמר ק ְמ‰≈ ָ‰‡ ָל‡ יָ ‰"בּ„ִ יּ‰, ּ„ְ יְכלּון ל≈ ץ, ְוי≈ ן ָחמ≈ י לו… ‡ן ּוְלָ‰ְלָ‡‰ ִ‡ְתָחז≈ ָמ‡ , ִמּכָ ְביו… ן ּ„ִ ּכ≈ ל ׁש∆ ן. ְוּכָ   ִכיל ְלְַזָק‡ לו…

ִ‡י                                                       ְ„ּ ,‰‡ָ ַמן ֲַ‰ָמ‡ ִעּלָ ת, ִ‡ְזּ„ָ בּועו… ׁשָ ְ„ּ‡ כ…ּלָ   . ‰ּו ַ‡ְסָווָת‡ ּבְ

  הסולם

  עתה יש להסתכל, בפסח יצאו ישראל מהלחם שנקרא חמץ. שכתוב, "ולא יראה לך חמץ". וכתוב : עג)(

א מצה. "כי כל אוכל מחמצת". מהו הטעם יצאו מחמץ, הוא משום הכבוד של לחם ההוא שנקר: עג)(

לא יפה היה שיתבטל החמץ ולא יראה  ם][הִא ושואל, עתה שזכו ישראל ללחם עליון יותר, ללחם דז"א, 

כלל. ולמה קרבן זה של לחם הּבִּכּורים היה חמץ, שכתוב, "סלת תהיינה חמץ תאפינה". עוד, הרי ביום הזה 

ומשיב, אלא  :עד)( חמץ.נתבטל היצר הרע, שה"ס חמץ. כי התורה שנקרא חירות נמצאת ולמה הביאו 

למלך שהיה לו בן יחיד, ונחלה, יום אחד היה משתוקק לאכול. אמרו, יאכל בנו של המלך  [משל]בדומה 

רפואה זו וטרם שיאכל אותו לא ימצא שום מאכל ומזון אחר בבית. עשו כך. כיון שאכל הרפואה ההוא 

כך, כשיצאו ישראל ממצרים,  ,[הנמשל]: )עה( אמר, מכאן והלאה יאכל כל מה שרוצה, ולא יוכל להזיק לו.

לא היו יודעים העיקר והסוד של האמונה, אמר הקב"ה יטעמו ישראל רפואה וכל עוד שיאכלו רפואה זו 

כיון שאכלו מצה, שהיא רפואה לבא ולדעת בסוד האמונה, שהיא  ,לא יראה להם מאכל אחר, דהיינו חמץ

ץ, ויאכלו אותו, כי אינו יכול עוד להזיק להם. וכ"ש ביום מלכות, אמר הקב"ה, מכאן והלאה, ראוי להם חמ

  עה, -(תצוה, סולם אות עג השבועות, שנמצא לחם העליון. של ז"א, שהוא רפואה לגמרי.

  .ב)"ע 'ב דף קפג תחי"י ח"דפו  

  ----------בני היכלא----------

תמצית דברי הזוהר כאן  משל הזוהר: מיכלא דאסוותא:
טעם היתר חמץ ר על ידי משל ל, ביאועו)-(תצוה עג

בכל השנה. שאכילת מצה הרי היא כמאכל רפואה, 
 כעין משל זהשלאחר מכן גם החמץ לא יזיק עוד. 

סח, מובא לעיל ק-(סולם אות קסזמובא בזוהר פרשת בא 

, משל אחר הדומה )כל השנהה ביאור הזוהר להיתר חמץ "ד
 'לזה, ויש מקום להתבונן בהבדל שבין אלו ב

  . המשלים
ידוייק לשון הזוהר אכילת מצה ורפואת האמונה: 

בביאור הנמשל, שסגולת אכילת מצה היא לזכות 

יצאו ישראל ממצרים, לאור האמונה. שתיכף כאשר 
אמר . על כן לא היו יודעים העיקר והסוד של האמונה

, דהיינו אכילת מצה. יטעמו ישראל רפואה ,הקב"ה
לדעת בסוד לבא וועל ידי כן נרפאו, דהיינו שזכו 

. מכאן, שהלוקה מלכותספירת האמונה, שהיא 
בחוסר אמונה נחשב כחולה זקוק לרפואה. ועוד, 
שבסגולת אכילת מצה והרחקה גמורה מחמץ לרפא 
מחלה זו. שכפי הנראה משנה לשנה יש לחזור על 

  רפואה זו, כפי התחדשות העולם משנה לשנה. 
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יש אגב אורחא:  נהמא דמהימנותא וצלא דמהימנותא:
, שהמצה (תצוה עה)להתבונן בדברי הזוהר כאן 

 דמהימנותא דאסוותא ואסוותא מיכלאנקראת 
, וכן גם חג הסוכות [מאכל רפואה, ורפואת האמונה]

(אמור, סולם אות צלא דמהימנותא נקרא בזוהר בשם 

שלכאורה אפשר לבאר את קדימות לחם  .רסד)
ל "י ז"האמונה לצלא דמהימנותא, על פי דברי האר

, בביאור מחלוקת רבי שער הכוונות דרושי ראש השנה)(
מסכת  '(גמאליעזר ורבי יהושע אימתי נברא העולם 

. שאלו ואלו דברי אלקים חיים, א)"ראש השנה יא ע

ואינם חולקים במציאות. אלא, שבריאת העולם 
בגשמי הייתה בחודש ניסן כשיטת רבי יהושע. 
ובריאתו במדרגת מחשבה הייתה בחודש תשרי, 

ש היום הרת עולם. על כן, תחילה הוא תיקון "כמ
ש שבפסח העולם נידון "הלחם במדרגת אמונה, כמ

על התבואה. ולאחר מכן הוא גם תיקון המחשבה. 
כלומר, שאחר אכילת מצה יכולים לזכות להכנס 
בצלא דמהימנותא. כדאיתא בהמשך דברי הזוהר 

, שהנזהר ונשמר מחמץ בפסח (סולם אות עז)תצוה 
  בדין ביום ראש השנה. זוכה 

כָ תור‰ ‡ור:  ‡…ר ּבְ ‰ ְלָך ׂשְ ָר‡∆ ץ ְול…‡ י≈ ‰ ְלָך ָחמ≈ ָר‡∆ ִמים ְול…‡ י≈ ְבַעת ַ‰ּיָ ת ׁשִ ל ‡≈ ָ‡כ≈ ת י≈ ךָ ַמּצו… ֻבל∆ ‡…ר . (ב‡, שמות י‚ ז) ל ּ‚ְ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ׁשִ
ת ְוְִכְרָת‰  צ∆ ל ַמְחמ∆ ל ‡…כ≈ י ּכָ ם ּכִ יכ∆ ָבּת≈ ‡ ּבְ צ≈ ּ‚≈ ל…‡ ִיּמָ ל ּבַ ָר‡≈ ֲעַ„ת ִיׂשְ ׁש ַ‰ִ‰ו‡ מ≈ פ∆ ∆ּ‰ַץ ְזַרח ָ‰ָ‡ר∆ ם . (ב‡, שמות יב יט) ר ּוְב‡∆ יכ∆ ב…ת≈ ׁשְ ִמּמו…

ּכּוִרים לַ  יָ‰ ּבִ ָ‡פ∆ ץ ּת≈ יָ‰ ָחמ≈ ְ‰י∆ ת ּתִ ר…ִים ס…ל∆ ׂשְ י ע∆ ≈ ִים ׁשְ ּתַ ּוָפ‰ ׁשְ ם ּתְ ח∆ ִבי‡ּו ל∆   .(‡מור, ויקר‡ כ‚ יז) '‰ּתָ

  חס, סולם ‡ות תשלב)(פ שמירת מצ‰ כשמירת ‰מזוז‰

ם ַמְרּת∆ ת ּוׁשְ ת ‡∆ ּצו… י ַ‰ּמַ ם ּכִ צ∆ ע∆ ם ּבְ ‰ ַ‰ּיו… ‡ִתי ַ‰ּז∆ צ≈ ת ‰ו… ם ‡∆ יכ∆ ת≈ ץ ִצְב‡ו… ר∆ ∆‡ םוּ  ִמְצָרִים מ≈ ַמְרּת∆ ת ׁשְ ם ‡∆ ‰ ַ‰ּיו… ם ַ‰ּז∆ יכ∆ ת ְל„…ר…ת≈ ָלם  ֻחּקַ עו…

  (ב‡, שמות יב יז). 

  י: בגין דאמר לעולמו די, דיאמר לצרותינו מצה אמאי אתקריאת מצה. אלא הכי תנינן, שד": (תשלב)זוהר: 

די. אוף הכי מצה, בגין דקא משדד דמברחת לכל סטרין בישין, ועביד קטטה בהו, כגוונא דשד"י זוהר: 

דמזוזה, דמבריח לשדים ומזיקים דתרעא, אוף הכי איהי מברחת לון מכל משכני קדושה, ועביד מריבה 

  ע"ד כתיב מצה. והא מסה בסמך איהו. אלא תרגומו  .מות יז ז)(בשלח, ש וקטטה בהו. כד"א, "מסה ומריבה"

 דמסה, איהו מצותא.  

  סולםה

  מצה אמאי אתקריאת וכו': למה נקראת מצה. אלא כך למדנו, שד"י, פירושו, מי שאמר לעולמו : (תשלב)

כריע די יאמר לצרותינו די. דהיינו שמבריח הדינים והצרות ממנו. אף מצה כך, משום שהיא מ: (תשלב)

ומכניע, דהיינו שמברחת לכל צדדים הרעים, ועושה מריבה בהם, כעין השם שד"י של המזוזה, שמבריח 

לשדים ומזיקים שבשער. אף כך מצה היא מבריחה אותם מכל משכנות הקדושה, ועושה מריבה וקטטה 

 עם סמך . ע"כ כתוב השם מצה. שואל, והרי מסה היא(בשלח, שמות יז ז) בהם, כמש"א "מסה ומריבה"

   , ולא עם צ'. ומשיב, אלא תרגומו של מסה, היא מצותא. ע"כ נקרא מצה, עם צ'.[שכתובה באות סמך]

  .ב)"ג דף רנא סוף ע"י ח"(פנחס, סולם אות תשלב, מאמר חג הפסח, דפו  

  ----------בני היכלא----------

מן הפסוק  'היינו, כעין הנלמד בגמ שמירת מצה:

ין מצה שמורה, מבאר ושמרתם את המצות, לעני

הזוהר כאן את כוח המצה לשמירה מכל מיני 

מזיקים, שהוא כשמירת המזוזה בפתח הבית. 
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שלכאורה מכאן מקור המנהג לסגולת השמירה שיש 

בחתיכת מצה. ומה שנוהגים סגולה זו בחתיכה 

מהאפיקומן נראה, כיון שבמצה זו התקיימה מצות 

ג. כן מצוין הח ַמצותמצה, מה שאינו בדיוק כן בשאר 

בהערת ניצוצי זוהר על דברי הזוהר כאן, למנהג 

ב, הערה "ג דף רנב ע"י ח"(דפוהצנעת האפיקומן לשמירה 

  . )'ד

שמעתי מפי הרה"צ רבי ש' שמעלקע בידרמן 

שליט"א בן כ"ק האדמו"ר הרמ"מ מלעלוב זיע"א, 

, ז)"כ 'עמ 5(נדפס בבני היכלא גליון  בחוה"מ פסח תשע"א

הזוה"ק הנ"ל והוסיף, שמכאן מקור שהראה לי דברי 

למנהג חסידים שמצניעים חתיכת מצת מצוה 

 ,דברי הזוה"קדיוק לשון לשמירה, והעיר שמשמע מ

ששמירת המצה גדולה יותר. כיון שהשמירה היא 

בעצמותה ובכל מקום. ודייק לשון הזוהר, שהמזוזה 

מברחת להמזיקים שבשער, והמצה מבריחה אותם 

  עכת"ד. מכל משכנות הקדושה.

צו  'פר ר הזקן)"(מאדמו לקוטי תורהבספר  חסידות:

ש "ל: והנה מצה זו צריכה שימור כמ"כתב וז 'אות ד

ושמרתם את המצות, דהיינו לשמור מן החיצונים 

שלא לבוא לבחינת חימוץ שהוא הגסות 

ו שהוא ". ועל כן נקראת מצת חסר וי'וההתנשאות וכו

ג "בזוהר חמלשון מצותא כמו מצה ומריבה כדאיתא 

, שהמריבה הוא [סולם פנחס אות תשלב]ב "דף רנא ע

ד לעולם ירגיז אדם "להיות ביטול היש והגסות ע

  ל. ". עכ'ר וכו"ט על יצה"יצ

עניין המריבה והקטטה המרומז  מראה מקום בזוהר:

, (סולם תשלב)בשם מצה, כמבואר כאן בזוהר פנחס 

נראה כמתקשר לעניין הדין הקדוש שבמצה, 

 (סולם אות קסט, מאמר מצת דינא),בזוהר בא  כדאיתא

י שם. עניין המזוזה "שהוא דינא קדישא, כדברי רשב

עה, -(סולם עגהנקראת שומר מתבאר בזוהר ואתחנן 

י שבמזוזה, מלבד המפורש -. שם שדמאמר המזוזה)

מתבאר גם בזוהר  (אות תשלב),כאן בזוהר פנחס 

ראשי  . אגב אורחא: מקורקט)-(סולם אות קחואתחנן 

התיבות של שם זה שהוא שומר דלתות ישראל, נזכר 

, וכן בפירוש זוהר 'י פרק ד"בשער הכללים להאר

  ל. "י, על זוהר ואתחנן הנ"הרקיע מהאר

הזוהר שמפרש שנקראת  'חלופי גרסאות: ידויק ל

. אמנם, המעיין בתרגום 'מצה כלשון התרגום וכו

, ימצא (שמות יז ז)מסה ומריבה  'עצמו על הפס

שהמילה מצותא היא תרגום של מריבה. וכן הוא 

תרגום כל ריב ומריבה שבתורה, ולא שהמילה מצה 

על שם מסה. בכל זה יובן הערת חלופי גרסאות כאן 

, שעל כן לא גרס בתחילת המאמר אמאי (פנחס תשלב)

אתקריאת מצה, אלא רק מצה אמאי, וכן אינו גורס 

דברי את המילה מסה כלל. וכפי הנראה, ביאר את 

הזוהר מסמיכות המילים מסה ומריבה, שנשמעים 

  .כאחד

  

  )קטו-(ב‡, סולם ‡ות קי„ ליל ‰ס„ר מסו‚ל לסים ישועות וברכות

  . נא לןבעוד דהאי ליליא לא אתפלג, לא עביד נימוסוי. מ. ו](בא, שמות יב כט) "ויהי בחצי הלילה"[: (קיד)זוהר: 

דאתפלג למעבד נימוסוי. אוף הכא, משה  ,לך לך, בראשית יד טו)( מאברהם. דכתיב "ויחלק עליהם לילה"זוהר: 

והכי הוה, דלא עביד ליליא נימוסוי,  :קטו)(אמר כחצות, כמפלג. דמשה ידע דלא יעביד נימוסוי עד דאתפלג. 

עד דאתפלג, בפלגות בתראה. עבד נימוסוי, הה"ד "ויהי בחצי הלילה". מאי בחצי. בפלגות בתראה, בזמנא 

  , ואשתכח האי זאת, למעבד נמוסין תדירא, וכל נימוסא דאתעביד בליליא, בפלגותא דאיהי שלטא

  בתראה אתעביד.  
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  סולםה

  ובעוד שלילה הזה לא התחלק אינו עושה פעולותיו. מאין לנו, מאברהם. שכתוב, ויחלק עליהם : (קיד)

פירושו, כשיתחלק, לילה. שפירושו, שנחלק כדי לעשות פעולותיו. אף כאן, משה אמר כחצות, : (קיד)

וכן היה, שלא עשה הלילה פעולותיו עד  :קטו)( הלילה, שמשה ידע, שלא יעשה פעולותיו עד שיתחלק.

שנחלק. כי במחצה השניה של הלילה עשה פעולותיו. ז"ש ויהי בחצי הלילה. מהו בחצי. היינו במחצה 

ת, לעשות פעולות. וכל פעולה השניה בזמן שהיא, המלכות, שולטת, ונמצאת תמיד זאת הזו, שהיא המלכו

  ב דף "י ח"מר ויהי בחצי הלילה, דפוקטו, מא-(בא, סולם אות קיד שנעשתה בלילה, במחצית השניה נעשתה.

  .ב)"לז ע  

  ----------בני היכלא----------

 'היינו חצות לילה המיוחד, שאז הכה ה בחצי הלילה:

כל בכור מצרים, שהיא התחלקות המדרגה הנקראת 

עשיית פעולת הנס הגדול שבמכת בכורות לילה ל

[ובמדרגת כתר, כמבואר שעשרת המכות היו כסדר 

הספירות ממטה למעלה, כדאיתא בזוהר וארא סולם אות 

[בעוד . ידוייק לשון הזוהר בעוד דהאי ליליא קמג]

פ שכל ", שנראה כמרמז על כך שאעשהלילה הזה]

חצות לילה היא התחלקות המדרגה לפעולות שונות, 

ם כל זאת, המדובר כאן הוא בלילה הזה, דהיינו ע

לילה המיוחד, כעין התחלקות הלילה הנזכר אצל 

אברהם אבינו. שמלבד הנסים שביציאת מצרים 

שנעשו בלילה זה, כן נעשו בו ניסים רבים כמפורט 

בהגדה של פסח בפזמון ובכן ויהי בחצי הלילה. 

, שברכות ב)"(פרק לוכדאיתא בפרקי דרבי אליעזר 

צחק ליעקב היו בליל פסח, וזה לשונו: זה הלילה י

כל העולם אומרים בו הלל, ואוצרות טללים נפתחים 

ל. ועדיין חלקו משומר לניסים "בזה הלילה, עכ

  ש ליל שמורים. "ל, כמ"העת

כעין דברי הזוהר כאן, איתא גם בזוהר  דין ורחמים:

. ויש שעה, מאמר לילה ופלגות לילה)-(סולם אות שעגלך לך 

לעיין קצת בדין שנעשה באותה שעה על מצרים, וכן 

בדין שנעשה במלחמת אברהם בימי אמרפל, על אף 

שמחצות לילה והלאה היא תחילת הארת הפנים 

, וכן (סולם אות שעז)מצד החסד. כמבואר בזוהר לך לך 

. ביאור העניין נראה, (סולם אות פד)בזוהר תרומה 

עושה שאדרבה. הארה עליונה המאירה לישראל, 

דינים בכל הצד שלעומת הקדושה. על כן בשעה 

שנעשה נס בבחינת רחמים לאברהם אבינו 

 'במלחמת המלכים, היה דין לארבעת המלכים הנז

שם. כמו כן הנס שנעשה לישראל ביציאת מצרים, 

  היה דין למצרים. 

וכל הדרכים של : (סולם אות שעד) לך לך מסורת הזוהר:

תקת את הנוקבא. מעלה דהיינו דרכי הבינה הממ

אינם נמצאים בלילה רק בחצות לילה ממש. מאין 

לנו זה. מאברהם, שכתוב ויחלק עליהם לילה. 

במצרים כתוב, ויהי בחצי הלילה. כי אז נמתקת 

ה, הנוקבא בהבינה ונתגלו אורותיה. ודוד היה יודע ז

(סולם אות  וירא. 'ועל כן אמר חצות לילה אקום וגו

ה שחלק ", זהו הקב: ויחלק עליהם לילהשסא)

 בא. 'הרחמים מן הדין כדי לנקום נקמת אברהם וכו

: בעוד שלילה זה לא התחלק אינו (סולם אות קיד)

עושה פעולותיו. מאין לנו זה, מאברהם.שכתוב 

, אף כאן אמר משה כחצות 'ויחלק עליהם לילה וכו"

: ומה אברהם, (סולם אות כב) זוהר חדש כי תשא. 'וכו

ש ויחלק עליהם "ות בלילה, כמה נקמ"עשה לו הקב

ל, "לילה, אף ישראל יצאו ביד רמה, שהוא אברהם כנ

  . 'וסיוע דיליה נקטו וכו
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  )קכט-קכ‰, קכח ‡ות סולם, ב‡( ליל יצי‡ת מצרים ‰‡יר כבימי תמוז

   וכתיב ,)ד יג שמות, בא(" יוצאים אתם היום" כתיב, תנינן. דשאילתו ביממא הוה לא אמאי ועוד: )קכה(: זוהר

 הוה לא, דישראל דפורקנא עקרא, תאנא אלא. )א טז דברים, ראה(" לילה ממצרים אלקיך' ה הוציאך": זוהר

 ישראל בני יצאו" דכתיב הוא הדא גלי בריש לון אפיק ויומא, נוקמין ועבד, קטרין שרא דליליא, בלילה אלא

, מסעי(" בכור כל בהם' ה הכה אשר את מקברים ומצרים" וכתיב .)במדבר לג ג, מסעי(" מצרים כל לעיני רמה ביד

 הוו ולא, בבתיהון כלהו דאתכנשו בשעתא, בכלא דינא ואתעביד: )קכח(. ניסא פרסומי הוא דא ,)שם לג ד

 הוה ותנא. שעתא בההיא בכלא דינוי ליליא ועבד, בבתיהון אשתכחו כלהו אלא, ובחקלא במדברא מתפזרי

" כאורה כחשכה יאיר כיום ולילה" ד"הה, ה"דקב דינוי מאע כל וחמא, דתמוז דתקופה כיומא ליליא נהיר

 ולא להו לאקרבא בעיין, דכלא לעיניהון בשוקין מתין כלהון אשתכחו, דנפקו ובשעתא: )קכט(. )יב קלט תהלים(

   למיתיהון וחמו, גיסא בחד לעיניהון נפקין לישראל חמו. מכלא להו אקשי ודא, אשכחו

  .עלמא דאתברי מיומא כהאי הוה דלא, ניסא פרסומי הוה ובכלא. גיסא באידך  

  הסולם

 וכתוב". יוצאים אתם היום, "כתוב, למדנו. ביום מצרים של הדין היה לא למה ששאלתם מה, ועוד: )קכה(

 ס"שה, בלילה אלא היה לא ישראל של הגאולה עיקר, למדנו אלא". לילה ממצרים אלקיך' ה הוציאך"

, ש"ז. רמה ביד אותם הוציא והיום, נקמות ועשה קשרים פתח שהלילה, לילה הנקראת המלכות ]ספירת[

 כדי היה זה". בכור כל בהם' ה הכה אשר את מקברים ומצרים מצרים כל לעיני רמה ביד ישראל בני יצאו"

  .הנס לפרסם

   כולם אלא ובשדה במדבר מפוזרים היו ולא, בבתיהם כולם שנתקבצו בשעה, בכולם הדין ונעשה: )קכח(

 הלילה מאיר שהיה ולמדנו. שעה באותה דיניו את, המלכות שהוא, הלילה ועשה, בבתיהם אונמצ: )קכח(

: )קכט(". כאורה כחשכה יאיר כיום ולילה, "ש"ז. ה"הקב של דיניו את העם כל וראו תמוז בתקופת כיום

 יכ, אותם מצאו ולא אותם לקבור ורצו. הכל לעיני בשווקים מתים כולם נמצאו, ישראל שיצאו ובשעה

 וזה". מקברים ומצרים" נאמר שעליהם, מהם נשארו גם אלא, נאכלו כולם לא אמנם. אותם אכלו הכלבים

   כדי היה והכל. מתיהם את ראו האחר מצד, יוצאים ישראל את ראו אחד מצד, מהכל להם קשה היה

  .)א"סוף ע לח דף ב"ח י"קכט, דפו-קכה, קכח אות סולם, בא(. העולם שנברא מיום כזה היה שלא, הנס את לפרסם  

  ----------בני היכלא----------

 דברי תמצית :ביום ופרסומה בלילה מצרים יציאת
י בתשובה לשאלת חכמי "הם דברי רשב, כאן הזוהר

, ששאלו על נס יוסי הנזכרים שם] 'חייא ור '[רהזוהר 
יציאת מצרים האם היה בלילה או ביום, שלכאורה 

פסוקים. הדבר נראה כסתירה מפורשת בין ה
 יג שמות, בא(" יוצאים אתם היום"שבפרשת בא נאמר 

 'כי בחודש האביב הוציאך ה"ובפרשת ראה נאמר , )ד
אמר להם,  .)א טז דברים, ראה( "אלקיך ממצרים לילה

על לילה זה נאמר לילה כיום יאיר. שלמדנו שבליל 
יציאת מצרים האיר הלילה כיום בתקופת תמוז. על 

רים נעשה בלילה ועל ידי פ שעיקר דין מצ"כן אע

ספירת מלכות שנקראת לילה, עם כל זאת אותו 
. שהיה "היום אתם יוצאים"ש "לילה האיר כיום, כמ

כל זה כדי לפרסם את הנס שלא היה כמוהו מיום 
. ה"הקב של דיניו את העם כל שנברא העולם. וראו

(תהלים קלט  "כאורה כחשכה יאיר כיום ולילה, "ש"ז

קושייתם, דהיינו שיציאתם  שבזה מיושבת .יב)
בלילה הייתה באור יום כהארת חמה בתוקפה. ידויק 
לשון הזוהר שהזכיר את הפסוק בתהלים, הנדרש 

, על זמן הגאולה (סולם אות שלב)בזוהר בראשית א 
העתידה, שבזמן גמר התיקון גם הלילה וחשכת 
הגלות שנמשלה לו, יאירו באור הגאולה שנמשלה 
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 ', וכן כתוב ביום ההוא יהיה ה"'יום ה"ש "ליום, כמ
ל, "[לקמן מובאים דברי הזוהר הנאחד ושמו אחד. 

ה ביאור "וביאורם בזוהר בראשית א סולם אות קכו, ד
היא, שהארת ליל פסח,  משמעות הדברים. הדברים]

היא בבחינת לילה כיום יאיר, בהארת אורות הגאולה 
שבאדם,  'העתידה. שכפי מדרגת האמונה בה

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו "הבטחה ואמונתו ב
, כן ימלא לבו שמחה אמיתית על (מיכה ז טו) "נפלאות

כל אלה. כמפורסם אצל הצדיקים ששמחת הגאולה 
נראתה על פניהם בליל הסדר, בביטחון גמור כיאה 

ל "ה בעל ההבטחה. שעל כן תקנו חז"ה הקב"לממ
כוסות יין לשמחת הגאולה, כדאיתא  'שתיית ד
, מובא (סולם אות קלה, מאמר ארבע כוסות)ור בזוהר אמ

  ה ארבע כוסות. "בהמשך קובץ זה ד

(בא נוסף על המבואר בזוהר כאן  לילה כיום יאיר:

לילה "סוק שדורש את הפ ,קכח)-סולם אות קכה, קכז
, על גאולת מצרים, נדרש פסוק זה 'וגו "כיום יאיר

הזוהר בראשית א על גאולה העתידה. להלן לשון 
: אבל חושך, עד א)"א דף לא ע"י ח"אות שלב, דפו(סולם 

דאתנהיר מסטרא דיום, יום נהיר ללילה, ולילה לא 
ולילה כיום יאיר כחשכה "נהיר עד זמנא דכתיב 

אבל החשך נמשך,  הסולם:. (תהלים קלט יד) "כאורה
עד שמאיר מצד השפעת היום, דהיינו עד שמקבל 

ה החכמ רחסדים מז"א הנק' יום, ואז מתלבש או
א "זשהיום שהוא זו, ונמצא מבחינה , החסדים רבאו

אבל הלילה עצמה  מאיר להלילה, שהיא נוקבא.
אינה מאירה מכח השפעת היום, עד הזמן של גמר 

ועי' לעיל {קון, שכתוב ולילה כיום יאיר וגו'. יהת
}, ד"ה וביאורסולם אות קכו, דף קי"ח בראשית א 

  ל הסולם. "עכ

א "במראה מקום המצוין לעיל, ב(להלן לשון פירוש הסולם 

כי הזוהר רוצה לבאר לנו  ביאור הדברים.: אות קכו )
. "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד"את סוד הכתוב 

וכן שהמשמעות היא שגם הערב חוזר להיות יום, 
, שנאמר ההפרש מהיחוד שבהכתוב ויהי ערב שבכאן

אל הכתוב "ביום ההוא יהיה  , פעם אחת,"אחד"בו 
. אחדפעמים  שמו אחד", שכתוב בו ב'אחד ו ה'

המוחין הגדולים ס שסוד אחד, ה", וצריכים לדעת
דהארת החכמה, שבהיותם מאירים בהעולמות 

זוהר חדש יתרו (מתגלה יחודו ית' בהעולם וע"כ אמרו 

בסוד י" ג ג, "יהוא בגי'  דאשר אח, (סולם אות קפב)
כי מספר י"ג הנעשה בעשר הספירות, יורה ר. "המד

ממשיכים הארת החכמה. מסוד י"ג מדות  שהם
(כנ"ל בהקדמת הזהר דף י"ג במראות הרחמים שבא"א, 

ב "יוז"ש שממשלת היום נמשך מ. 'וכו )הסולם ד"ה והנה
אשר עם עצם ב שעות היום, פתחין שבשמש לי"

 'ס ה"ג שה"יפתחים הרי הם ב "יהשמש המאיר מ
ממשיך מי"ג מדות א, "ז 'בחיאחד. כי השמש, הוא 

המוחין הגדולים דהארת החכמה, ואז את חמים הר
י"ב פתחין בהלבנה, ז נתקנו "דאחד. וע ה'רא נק

שבה הפתחים  ,הלבנה אשר עם עצםא, הנוקבס שה"
 פתוחים לקבל מהשמש' הוא במספר אחד, דהיינו

יהיה בגמר ה ושמו אחד. אמנם זג. וזהו סוד "י
התיקון, כשיהיה אור הלבנה כאור החמה, ואז נאמר 

ם ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. אבל בשתא ביו
אלפי שני, אחר שנתמעטה הלבנה, הרי עצם הלבנה 

אחד כנ'ל, שהרי  אינה מגולית כלל, שתשלים מספר
אלא ממה שמקבלת ה, אינה מאירה מעצם שב

מהשמש, ולפיכך לא כתיב כאן ויהי ערב אחד ובוקר 
אחד, אלא שניהם נכללים ביום אחד. כי בחינת אחד, 

אשר אז  ,מתגלה זולת בממשלת שניהם כאחד אינה
הלילה נכללת ובאה בממשלת היום, וע"כ כתוב ויהי 

  ל הסולם. ", עכערב ויהי בוקר יום אחד

, צוין (בראשית א אות קכו)ל "בהיות שהזוהר הנ הערה:
בפירוש הסולם על בראשית א אות שלב, כמראה 
מקום לעיון, משמע שיש בהם כדי לבאר את סוד 

נאמר על זמן הגאולה העתידה, וכן על ליל הכתוב ה
. דהיינו "לילה כיום יאיר כחשכה כאורה"פסח 

שהארת ליל פסח היא כהארת הגאולה העתידה. 
ש כיומא דתקופת תמוז, דהיינו תוקפא דשמשא "וז

  . 'וכו

נראה להוסיף  עוד :תמוז כבתקופת כיום לילה הארת
 נאמר זה כעין , שלשון]'וגו "לילה כיום יאיר"ל "[על הנ

 ערב לעת והיה: ")ז יד זכריה( העתידה הגאולה על גם
, )מב ואות לט אות סולם( ויחי בזוהר כמפורש". אור יהיה

 וסוף, קכה אות( הזוהר ספר' הק על הסולם בפירוש וכן

 על היא שהכוונה, )דכלה בליליא מאמר, קכט אות
 כן. גדול לאור ביותר הגדולה החשכה התהפכות

 אֹור ְוָהָיה": )כו ל ישעיה( בפסוק גם להבין אפשר
 ְּכאֹור ִׁשְבָעַתִים ִיְהֶיה ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ְּכאֹור ַהְּלָבָנה
 ַמָּכתוֹ  ּוַמַחץ ַעּמוֹ  ֶׁשֶבר ֶאת' ה ֲחֹבׁש ְּביֹום ַהָּיִמים ִׁשְבַעת
 היא זה פסוק שהוראת, בזוהר מ"בכ המפורש, "ִיְרָּפא

  אור.ל תיהפך הלילה שחשכת ל"לעת על
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ְסעוּ  תור‰ ‡ור: ס ַוּיִ ַרְעְמס≈ ׁש  מ≈ ח…„∆ ן ּבַ ‰ ָ‰ִר‡ׁשו… ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ ם ָעׂשָ ׁש  יו… ן ַלח…„∆ ַרת ָ‰ִר‡ׁשו… ח√ ַסח ִמּמָ י ָיְצ‡וּ  ַ‰ּפ∆ ≈ל ְב ָר‡≈ ָי„ ִיׂשְ י ָרָמ‰ ּבְ ≈י  ְלע≈
ל ִרים ּוִמְצַרִים: ִמְצָרִים ּכָ ת ְמַקּבְ ר ‡≈ ‰ ֲ‡ׁש∆ ם' ‰ ִ‰ּכָ ∆‰ ל ּבָ ר ּכָ כו… םּוב≈  ּבְ י‰∆ ‰ ‡ל…‰≈ ָפִטים' ‰ ָעׂשָ ם. )„-‚ ל‚ במ„בר, מסעי( ׁשְ ם ַ‰ּיו…  י…ְצִ‡ים ַ‡ּת∆

ׁש  ח…„∆ ר(ב‡, שמות י‚ „)ָ‰ָ‡ִביב  ּבְ מו… ת . ׁשָ ׁש  ‡∆ יָת  ָ‰ָ‡ִביב ח…„∆ ַסח ְוָעׂשִ יךָ  'ַל‰ ּפ∆ י ֱ‡ל…ק∆ ׁש  ּכִ ח…„∆ ִציֲ‡ךָ  ָ‰ָ‡ִביב ּבְ יךָ  '‰ ‰ו… ְצַרִים ֱ‡ל…ק∆  ִמּמִ
ךְ  ַ‡ךְ  ָו‡…ַמר .ז ‡)(ר‡‰, „ברים טָלְיָל‰  ִי ח…ׁש∆ ר ְוַלְיָל‰ ְיׁשּופ≈ ם ‡ו… ִי: ּ‚ַ ֲע„≈ ךְ  ּבַ יךְ  ל…‡ ח…ׁש∆ ךָּ  ַיְחׁשִ ם ְוַלְיָל‰ ִמּמ∆ ּיו… יָכ‰ ָיִ‡יר ּכַ ֲחׁש≈ ָר‰  ּכַ ‡ו… ּכָ

ייב)-(ת‰לים קלט י‡ ימ≈ ‡ְתךָ  . ּכִ ץ צ≈ ר∆ ∆‡ ּו ִמְצָרִים מ≈ ת ַ‡ְר‡∆   .)טו ז מיכ‰( ְִפָל‡ו…

  (יתרו, סולם ‡ות שלח) ת ויתן לך‡וצרות טללים וברכ

  ' וגו" השמים מטל האלקים לך ויתן" דכתיב כמה ,)יד נח ישעיה(" אביך יעקב נחלת והאכלתיך: ")שלח(: זוהר

 וברכיה. קאמר שמים האי על, ליעקב יצחק דבריך וברכתא. יעקב נחלת והיינו ,)כח כז בראשית, תולדות(: זוהר

. לאחרא ולא לך". האלקים לך ויתן" דכתיב, דאתי לזמנא טלא בההוא חיאלא, דיעקב בנוי דזמינין, בברכתא

   בהאי ושריא, דאפין לזעירא מעתיקא דנפיק, דאתי לזמנא לאחיא מתיא זמינין דביה", השמים מטל"

  . דחשיבנא ממאי עלאה, דיצחק דברכתא ואשתכח כלא אשתמע השתא, ואמר אבא' ר אסתכל. שמים  

  הסולם

  , השמים וטל'. וגו השמים מטל האלקים לך ויתן, שכתוב כמו הוא: אביך יעקב חלתנ והאכלתיך: )שלח(

, בברכה וברכו, א"ז שהוא, אמר הזה שמים על ליעקב יצחק שברך והברכה. יעקב נחלת היינו: )שלח(

 ולא לך -האלקים לך ויתן, שכתוב, לבא לעתיד ההוא טל ידי על לתחיה לעמוד יעקב של בניו שעתידים

 קדישא מעתיקא יוצא הזה טל אשר. לבא לעתיד לתחיה לעמוד המתים עתידים שבו -השמים טלמ. לאחר

  , הכל מובן עתה, ואמר, במקרא אבא' ר הסתכל. הזה בשמים ושורה, שמים הנקרא, אנפין לזעיר

  . )א"ע פג דף ב"ח י"דפו, שלח אות סולם, יתרו(. שחשבתי ממה למעלה יותר היא יצחק של שברכתו ונמצא  

  ----------היכלא בני----------

השמים,  מטל לך ויתן ברכת טל תחיית המתים: סוד
(יתרו הזוהר  דברי תמצית: מ היא רק לישראל"שתחיה

 האלקים לך יצחק ליעקב ויתן שברכת, אות שלח)
כוללת ברכה , [שנאמרה בליל פסח]השמים  מטל

 ורק אך לתחיית המתים בטל תחיה, שתהיה שתהיה
 בניו שעתידים. לאחר ולא -לך ויתן ש"כמ יעקב לבני
 לעתיד ההוא טל ידי על לתחיה לעמוד יעקב של

 ש"ר דברי המשך הוא הזוהר של זה פירוש. לבא
' ה על תתענג אז" הפסוק בביאור, אבא לרבי

 יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך
'. וכו יעקב נחלת היינו השמים טל שברכת'. וגו" אביך
 עליונה הארה לאותה יזכו יעקב של יובנ שרק כיון

 ידויק. המתים תחיית טל שהיא, תחיה טל הנקראת
 זה פירוש את שמע אבא' ר שכאשר, הזוהר לשון
 למעלה יותר היא יצחק של שברכתו נמצא: אמר
  שחשבתי.  ממה

בהיות שברכת יצחק ליעקב בטל תחיה היתה בליל 
 מרה: א(פרק לב)פסח, יובן לשון פרקי דרבי אליעזר 

 טללים אוצרות הזה הלילה, בני, ליעקב רבקה
, 'שירה וכו אומרין העליונים הזה הלילה בו נפתחים

ל. כלומר שלילה זה מיועד ומסוגל לאותה "עכ
, לכן ברכו [כדלקמן]מדרגה הנקראת טל השמים 

יצחק בברכת ויתן לך מטל השמים. עוד נזכר ענין 
תן וי"תחית המתים בטל השמים, הנלמד מן הפסוק 

(סולם אות לה, מאמר גלגלתא  בזוהר אדרא זוטא, "לך

, כמובא לקמן במסורת הזוהר. אלא דעתיקא)
, 'שהמעיין שם ימצא שמזכיר טל הנוטף בכל יום וכו

בחינות. בזה יובן לשון טללים  'היינו שיש בטל זה ב
ענין אמירת ויתן  אגב אורחא,ל. "א הנ"הנזכר בפרדר

(סולם הקדמת הזוהר לך במוצאי שבת בצבור, נזכר ב

 דישלימו עד ממתין איהו אי , וזה לשונו: אבלאות רנט)
 עלייהו מצדיקין דגיהנם חייבין אינון, דסדרא קדושא
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 ברכאן כל נ"ב ההוא על מקיימי ואינון, ה"דקב דינא
 "השמים מטל האלקים לך ויתן, "צבורא אמרי דקא

  ל. ", עכ'וכו

 בפרקי אאית, אורחא אגב :טללים ואוצרות פסח ליל
 יצחק שברכת, )לקמן מובא, לב פרק( אליעזר דרבי

 שאוצרות לילה שהוא, פסח בליל הייתה ליעקב
 בטל שברכו יובן בזה'. וכו בו נפתחים טללים
 והשני יום שבכל האחד. טללים' ב שהם, השמים

 הטור לשון, בזה יובן עוד. ל"לעת תחיה טל שהוא
 פסח מ"והח שבשבת, )תצ סימן פסח הלכות חיים אורח(

 היבשות העצמות חזון בענין, יחזקאל בספר מפטירין
 להלן. ומגוג גוג בענין ובסוכות, המתים תחיית שהוא
 חכמים מפי שמעתי האי רב אמר והכי: הטור לשון

 גוג ונצחת בניסן להיות עתידה המתים תחיית כי
 העצמות מפטירין בניסן הכי ומשום. בתשרי ומגוג

 במשנה גם מובא כן. וגג בא ביום ובתשרי היבשות
, עלי היתה ומפטירין: לשונו וזה, ')ט ק"ס, שם( ברורה

 מ"תחיה כי והטעם. המתים תחית לענין האמורה
 בניסן מפטירין כן על. בתשרי ומגוג וגוג בניסן יהא

 ל"עכ', גוג בא ביום' ובתשרי' היבשות העצמות'
 שניתנה השמים מטל לך ויתן שברכת, היינו. ב"המ

, יתרו בזוהר ל"כנ מ"תחיה ברכת את ללתהכו, בפסח
 יובן עוד. ניסן בחודש שתהא מ"לתחיה שורש היא
  . פסח של ראשון ביום הנאמרת טל תפילת בזה

 לשון להלן :ע"יונב ותרגום, אליעזר דרבי פרקי
 וקרא הפסח טוב יום ליל הגיע: אליעזר דרבי פרקיה

 כל הלילה זה, בני, לו ואמר הגדול בנו לעשו יצחק
 טללים ואוצרות, הלל בו אומרים כולו ולםהע

 שאני עד, מטעמים לי עשה. הלילה בזה נפתחים
 אל, ואומרת משיבה הקדש ורוח. אברכך בעודי
. שם ונתעכב להביא הלך. עין רע לחם את תלחם
 טללים אוצרות הזה הלילה, בני, ליעקב רבקה אמרה

', וכו שירה אומרין העליונים הזה הלילה בו נפתחים
 מעוטר יצא, אביו יצחק פני מאת יעקב צאוכשי
 מן טל תחית עליו וירד, בקשוריה וככלה כחתן

 אגב[. א"הפרד ל"עכ', וכו עצמותיו ונדשנו השמים
 על חזקאל נבואת מבואר), לג פרק, שם( בהמשך, אורחא

 טל תחית עליהם שירד ידי על ותחייתן היבשות העצמות
 איתא, ל"הנ א"הפרד דברי כעין. ']וכו השמים מן
 יצחק זקן כי ויהי פסוק [על עוזיאל בן יונתן תרגוםב
 אל אמרה ורבקה פסוק ועל), א כז בראשית, תולדות(

 סיב כד והוה: ')א פסוק( לשונו וזה, ])ו פסוק, שם( יעקב
 בניסן בארביסר רבא ברה עשו ית וקרא', וכו יצחק
 למרי משבחין עלאי דין ליליא הא, ברי, ליה ואמר

 ורבקה: )ו('. וכו בה מתפתחין טלין ואוצרי עלמא
 עלאי הדין ליליא הא, למימר ברה ליעקב אמרת

, בה מתפתחין טלין ואוצרי עלמא למרי משבחין
  . ע"יונב תרגום ל"עכ', וכו ושמעית

 ישמח ק"בספה: מ"תחיה טל :]ישראל ישמח[: חסידות
 ויתן ברכת את ביאר, )תרגום ועיין ה"ד תולדות( ישראל

 תרגום ועיין: לשונו וזה'. וכו הזוהר דברי י"עפ לך
 עלאי הדין ליליא הא: הזה בלשון ו) כז בראשית( יונתן

 וכן', בי מתפתחין טלין ואוצרי עלמא למארי משבחין
 מכוון וזה, )הדיבור בסוף עיין(' א בפסוק שם מביא

 ב"ע קכח ג"ח( ק"בזוה הנקרא היינו, שטלא לדברינו

[אדרא רבא, סולם אות  דבדולחא טלא )ו"רפ ג"י' ש ח"ובע

. למעלה למעלה היא, ב]"ג דף קכח ע"י ח"יז, הוא דפו
 הוא כי, מיעצר לא טל '.)ג תענית( ל"ז אומרם הוא וזה

 לא מקטרג וכל, גוי מגע שם אין אשר גבוה ממקום
 של טל הוא וזה. לעולם מיעצר לא לכן, לשם יגיע
 )ב"ע פח שבת' ע( המתים את בו להחיות שעתיד' תחי
 א"כד, הגבוה האור אז ויתנוצץ, התיקון לאחר' ישיה

 התרגום ובדברי. עולם לאור' ה לך' והי )יט, ס' ישעי(
' הפ פירוש הוא זה כי לומר נוכל )ש"עיי ל"הנ( יונתן

 עשו אל מדבר' וגו לאמר בנה יעקב אל אמרה ורבקה
 ששמעה רק, לאמר פעמים השני זה מה, לאמר אחיך

 איש כל שיוכל אגרמ הזמן שהיום ה"אע מיצחק
 מתעורר כי, בברכה והן בתפילה הן, לאמר פיו לפתוח

  ל."עכ', וכו רחמים היום

: בטל המתים תחית :]צופים רמתיים[: חסידות
', ה אות ב"כ פרק זוטא אליהו על( צופים רמתים ק"בספה

 שבת מסכת(' הגמ דברי על ביאור כתב, ')במס ה"ד אמצע

 י"בנ את ה"הקב החיה תורה מתן שבזמן, )ב"ע פח דף
 ישראל .)קמו שבת( שאמרו וזה: לשונו וזה, תחיה בטל

 הגוף שגם דהיינו דייקא עמדו סיני הר על שעמדו
 מוכרח ממילא סיני הר על עמידה להם היה שלהם

 עולם חיי לחיות ראוים אז והיו זוהמתם נפסקה כי
 פח שם( ל"ז דבריהם עומק והבן. ל"חז בדברי כמבואר

' וכו נשמתם יצאה סיני הר על לישרא כשעמדו )ב"ע
 והחיה מתים בו להחיות שעתיד טל ה"הקב והוריד
 פה'. וגו תניף נדבות גשם )י, סח תהלים( שנאמר אותם
 לעמוד יכולים שיהיו המעלה אז השיגו אשר ביארו

 זוהמתן פסקה ולהיות סיני הר על בגופם עמדם על
 אמרו לזה. הנפש הפרד אחרי זולת אפשר שאי מה

 שהוריד אלא נשמתם יצאה סיני הר על שעמדוכ ל"ז
 שיתוקן התיקון מעולם שהוא תחיה של טל ה"הקב
 אותן ממש היינו אותם והחיה הראשון אדם חטא
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 דעה הארץ מלאה שיהיה התחיה אחרי שיהיה החיים
 וזה. בגוף בעודן ושלימות השגות להשיג יוכלו שאז

 נוהיי ידודון ידודון צבאות מלכי )שם( בגמרא שדרשו
 מקרא שהוכיחו וזהו. לסיני ישראל את מדדין שהיו

 האיך להם שהוקשה" אלקים תניף נדבות גשם"
 כמו הורדה לשון יתכן יותר אדרבה בגשם הנפה שייך

 במעמד כי להיות אמרו לזה. הגשם ומוריד שאומרים
 נכספה ונשמתן גדולה במעלה ישראל היו סיני הר

 בעולם הוא כשהאדם אכן. האפשרי שלימות להשיג
 ה"הקב הוכרח לזה מעכבו הגשמיות בחומר הזה

 גם וגשמיותם גופם ולהניף לרומם תחיה טל להוריד
 תניף נדבות גשם וזהו אלקים אור לסבול שיוכלו כן

 הביטול לכלל יבוא וגשמיותם גופן שגם אלקים
', וכו חיים מלך פני אור בקדושת לדבק יוכלו למען

  ל."עכ

 ויחי זוהר :יום בכל ףנוט השמים מסורת הזוהר: טל
 שהסתכל, פירושו, בגדיו ריח את וירח: )שז אות סולם(

. ברכו ואז, האמת שבעולם בגדיו ריח והריח, להלאה
 שדה זהו, שדה כריח בני ריח ראה, כתוב זה ועל

 הואיל, אמר, א"דז הנוקבא ס"שה, קדושים תפוחים
 האלקים לך ויתן, כ"ע, אלו כבוד בלבושי שזכית

 תלוי השמים שטל, משמע מה, שואל .השמים מטל
, זה תפוחים ששדה משום, ומשיב. כבוד בלבושי
 טל היום כל מקבל, בריח לו נדמו כבוד שלבושי
 מטל, שכתוב, א"ז שהוא, שמים שנקרא ממקום
 לך ויתן כבוד ללבושי שזכית כיון אמר כ"וע. השמים
 מאמר, קפו אות סולם( רבא אדרא. השמים מטל אלקים

 אדמת מישני ורבים, כתוב זה ומשום: )א"דז גלגלתא
 לדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה יקיצו עפר

 טל לאותו ראוים שהם אותם היינו, עולם לחיי. עולם
. אנפין אריך שהוא, יומין עתיק מצד הבא הלבן

 לאותו הראוים אותם היינו, עולם ולדראון לחרפות
 יכ ש"ז, ההוא בטל כלול והכל. א"שבז שבטל האדום

 ההוא טל כי, שנים משמעותו, אורות, טלך אורות טל
 יש, מלכות שהוא. תפוחין לחקל יום כל נוטף, הנוטף

 אות סולם( זוטא אדרא. ואדום לבן כעין, אורות' ב בו

, דקטפא קולטרא מהאי: )דעתיקא גלגלתא מאמר, לה
 לההוא, יומא כל טלא נטיף, חוורא גולגלתא דהיא
 זמינין וביה, שמים דאתקרי לאתר, אנפין זעיר

 לך ויתן דכתיב. דאתי לזמנא לאחייא מיתייא
, ההשפעות איחוד מן: הסולם. השמים מטל האלקים

, יום כל, שפע דהיינו, טל נוטף, הלבן ראש שהוא
 בטל, ובו. שמים שנקרא המקום שהוא, אנפין לזעיר

 שכתוב. לבא לעתיד להחיות המתים עתידים, הזה

, א"ז טל דהיינו השמים מטל האלקים לך ויתן
  שמים. הנקרא

 וירא זוהר: המתים תחית מסורת הזוהר: טל [המשך]
 מ"בתחיה יקום לוז הנקרא עצם: )תי-תה אות סולם(

 אות סולם( וארא". טלך אורות טל כי" שכתוב', וכו

, בבצק כשאור הזה בטל יתרכך לוז הנקרא עצם: )קכז
 ה"הקב כ"ואח מ"לתחיה ויבנה הגוף ישתכלל וממנה

: )שלח אות סולם( יתרו". טלך אורות טל כי" דכתיב', ווכ
 בנוי דזמינין השמים מטל האלקים לך ויתן כתיב

 ויתן דכתיב דאתי לזמנא טלא בההוא לאחיא דיעקב
 זמינין דביה, השמים מטל, לאחרא ולא לך, לך

 אות סולם( מות אחרי. דאתי לזמנא לאחיא מתייא

 משכנו לעשות בחייו שזכה מי אשרי יהודה ר"א: )רצא
 להמשיך זוכה לה שזכה מי שכעל, הקדושה בארץ
 מי וכל, הארץ על היורד שלמעלה השמים מטל

 זוכה, הזו הקדושה בארץ בחייו להתקשר שזכה
 אדרא. מלכות שהיא, העליונה בארץ כ"אח להתקשר

טלא : )ב"ג דף קלה ע"י ח"קפו, דפו-קפה אות סולם( רבא
 עפר אדמת שנימי כבדולחא, חוורא וסומקא. ורבים

. עולם לדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה יקיצו
 הלבן טל לאותו ראוים שהם אותם היינו, עולם לחיי
 זוטא אדרא. אנפין אריך שהוא, יומין עתיק מצד הבא

 בכל טלא נטיף: )א"ג דף רפח ע"י ח"לה, דפו אות סולם(
 דאתי לזמנא לאחייא מיתייא זמינין וביה', וכו יומא

 אדרא'. וכו השמים מטל האלקים לך יתןו דכתיב
 מן ירד הזה מטל: )ב"ג דף רצב ע"י ח"קיז, דפו אות( זוטא

 ויתן דכתיב, להחיות המתים עתידים ובו לצדיקים
  . השמים מטל האלקים לך

 נעצר ואינו יום בכל יורד טל ':בגמ מקום מראה
 תנא: )ב"ע' ותחי א"ע סוף ג דף( תענית מסכת: לעולם

 בא ואם להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות בטל
 שאין לפי חנינא רבי אמר טעמא מאי מזכיר להזכיר
 אליהו ויאמר דכתיב מיעצר דלא מנלן וטל נעצרין

 דלא משום טעמא מאי ליה קאמר לא טל ואילו', וכו
 מסכת' גמ: המתים תחית טל'. הגמ ל"עכ', וכו מיעצר

 ורדיב כל לוי בן יהושע רבי ואמר: )ב"ע פח דף( שבת
 של נשמתן יצתה הוא ברוך הקדוש מפי שיצא ודיבור
 שמדיבור ומאחר בדברו יצאה נפשי שנאמר ישראל
 הוריד קיבלו היאך שני דיבור נשמתן יצתה ראשון

 שנאמר אותם והחיה מתים בו להחיות שעתיד טל
 ונלאה נחלתך אלקים תניף נדבות גשם: ")י סח תהלים(

  '.הגמ ל"עכ', וכו" כוננתה אתה
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ן :‡ור ‰תור ל ָ‰ֱ‡ל…ִקים ְלךָ  ְוִיּת∆ ַמִים ִמּטַ ָ י ַ‰ׁשּ ≈ַּמ ץ ּוִמׁשְ ָ‚ן ְור…ב ָ‰ָ‡ר∆ ‚ ָ‡ז. )כח כז בר‡שית, תול„ות( ְוִתירׁש  ּ„ָ ְַּתַע יךָ ' ‰ ַעל ּתִ ְבּתִ  ְוִ‰ְרּכַ
י ַעל ות≈ מ√ ץ ּבָ יךָ  ָ‡ר∆ י ָ‡ִביךָ  ַיֲעק…ב ֲַחַלת ְוַ‰ֲ‡ַכְלּתִ י ּכִ ר' ‰ ּפִ ם. )י„ ח ישעי‰( ִ„ּב≈ ׁש∆ ת ּ‚∆ ִיף ְָ„בו… ‰ ְוְִלָ‡‰ ֲַחָלְתךָ  ֱ‡ל…ִקים ּתָ ּ‰  ַ‡ּתָ ְַּתָ  כו…

  . )י סח ת‰לים(

  (בשלח, סולם ‡ות תמ‡) ל‡ יחרץ כלב לשוו

י ּוְלכ…ל ≈ ל ּבְ ָר‡≈ ֱחַרץ ל…‡ ִיׂשְ ב י∆ ל∆ ִ‡יׁש  ְלׁש…ו…  ּכ∆ ָמ‰ ְוַע„ ְלמ≈ ≈‰ ְ„עּון ְלַמַען ּבְ ר ּת≈ ‰ ‰יַ  ֲ‡ׁש∆ ין 'ְפל∆ ין ִיםִמְצַר  ּב≈ ל (ב‡, שמות י‡ ז) ּוב≈ ָר‡≈   ִיׂשְ

  , לא יכלי בני עלמא למיקם בהו, ועל דא [קליפות השור והחמור] א"ר אבא, כד מזדווגי כחדא: (תמא)זוהר: 

כתיב "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו". יחדיו דייקא. ותנינן, לא יהיב איניש דוכתא לזינין בישין, דהא זוהר: 

לא אצטריך. וכד מזדווגי כחדא, לא יכלין למיקם בהו. מבין סטרא דלהון נפיק בעובדא דב"נ, אתער מה ד

(בא, שמות  מתקיפותא דלהון דאקרי כלב, ודא חציפא מכלהו, הה"ד "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"

  הרי אני מוסר אתכם  ,(בשלח, שמות יז ז) ' בקרבנו אם אין"האמר קב"ה, אתון אמרתון, "היש  .יא ז)

 .(שם, יז ח) כלב. מיד "ויבא עמלק"ל  

  סולםה

  , לא יכלו בני העולם לעמוד בהם. ועל זה [קליפות השור והחמור] יחדתחברים אמר ר' אבא, כשמ: (תמא)

כתוב, "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו" יחדיו הוא בדיוק. ולמדנו. לא יתן אדם מקום למינים הרעים. : (תמא)

יחד, לא היה אפשר לעמוד בהם. מבין הצד תחברים ריך. וכשמכי במעשה האדם מתעורר מה שלא צ

"ולכל בני ישראל ה שנאמר וזה עז פנים יותר מכולם. ז קליפה אחת שנקרא כלב.צא מעצמותם ושלהם, י

  לא יחרץ כלב לשונו". אמר הקב"ה אתם אמרתם, היש ה' בקרבנו אם אין, הרי אני מוסר אתכם 

  א)."ע 'ב דף סה תחי"י ח"לם אות תמא, מאמר ויבא עמלק, דפו(בשלח, סו לכלב. מיד, ויבא עמלק.  

  ----------בני היכלא----------

 ', מבאר ר(בשלח אות תמא)בזוהר כאן  לא יחרץ כלב:

ולבני ישראל לא יחרץ כלב "אבא את סוד הכתוב 

י בזמן יציאת ", שהכתוב מציינו כמעלת בנ"לשונם

זת מצרים. ששורש מדרגת כלב רע היא קליפה ע

פנים וחצופה, הקשה יותר מן הקליפות הנקראות 

שור וחמור היוצאת מבין שניהם. כלומר שמהותה 

, ז דלקמן]"[כמבואר בפירוש הסולם בכמה מקומות ותיקו

[שהיא גילוי הסבה האמיתית היא בבחינת הב הב 

שמתחת השור והחמור, שהם נזק כשור המזיק, אור 

. וזה חומר]-א חמורראיית העין מלשון ׁשּור, וחמריות שהי

שמשמיענו הפסוק, שבזמן יציאת מצרים היתה 

 'מעלת בני ישראל גדולה ביותר, ודבקותם בה

ובמשה הייתה נקייה לגמרי מכל נגיעה של הב הב, 

עד שהדבר ניכר גם כלפי חוץ, במציאות ִאי נביחת 

הכלבים. שמדרגה כעין זו נזכרת גם בזמן בית 

(סולם אות  הרבהקדמת הזומקדש הראשון כדאיתא 

, שכשהיו ישראל בשלימות ואש צו, מאמר דטעין חמרי)

[דהיינו המזבח נראתה בצורת אריה, כל ּכְַלּבִין 

, היו נחבאים מלפניו ולא יצאו המקטרגים והקליפות]

(סולם אות עז,  בזוהר חדש איכהלחוץ. כן איתא גם 

, שבזמן בית המקדש ומפני מאמר שאג ישאג על נוהו)

[לשון הזוהר: כלבין לא ים לא נבחו קדושתו הכלב

. משמעות הדברים, שמעלת 'וכו נבחין בעדנא דא]

האדם וקדושתו, מבריחה מעליו את כל המקטרגים 

ובעלי הדין. כיון שכל אלו אינם אלא שלוחים 

ה בעולמו, להטיב את האדם "ושומרים של הקב
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ודרכיו. עד שישוב למעלתו הראויה לו שאז מצד 

הנחותות ממנו יראים מפניו. בכל מעלתו כל הבריות 

זה יובן שתיכף כאשר נפלו חלק מהם ממעלה זו, 

ל בדברי הזוהר. עוד יובן בכל "נמסרו ביד עמלק כנ

[על דרך חוזר זה במקצת, גודל הארת ליל פסח, 

, למזככים את רצונם אור]–'וניעור, חוזר וניאור: ונהי

  . "לבדו 'בלתי לה"ש "בלבד. כמ 'ומחשבתם כרצון ה

(בשלח אות ידויק לשון הזוהר כאן  כלב שור וחמור:

הקליפות שור  ', שקליפת כלב יוצאת מבין בתמא)
, 'וחמור, שהוא סוד הפסוק לא יחרץ כלב לשונו וכו

 הזוהר וישלחל. אופן נוסף נראה בזה על פי דברי "כנ
ת מצרים היתה בבחינת , שגלוקמט)-(סולם אות קמח

לעיל בזוהר בשלח  'נז[הערה: כעין השור וחמור יחדיו 

. שור, היינו על ידי שהמצרים שלטו על יוסף תמא]
. חמורים "ש בכור שורו"ועצמותיו, שנקרא שור, כמ

. 'ש אשר בשר חמורים בשרם וכו"הם מצרים כמ
שעל ידי ששלטו בשור וחמור יחדיו, נשכו לישראל 

. עד שנתעורר לוי, ופזר את החמורים 'עצם ובשר וכו
פריד בין שור וחמור, כדי להכניעם, האלו, דהיינו שה

ושבר כחם מן העולם, והוציא השור משם. זהו 
שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. משה הוא 
לוי, ויוסף הוא השור שנתחבר עמהם, שעל ידי 

ש, "יעוי 'שניהם הוכנעו קליפות שור וחמור וכו
 'את דברי הזוהר באלו בלכשנצרף ד. היינו, "עכת

ד סו יובן יותר ,ט)-ח תמא, וישלח קמח(בשלהמקומות 
הפסוק ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. כלומר, 
שעל ידי הכנעת השור והחמור, בטל כח קליפת כלב 

  ל. "היוצאת מבין שניהם כנ

בכל זה יובן במקצת לשון הנאמר  ביאורי תפלה:

ל: בני היכלא "י ז"מהאר 'בזמירות שבת לסעודה ג

חילי, דלית דינין דתקיפין. לבר , קריבו לי חזו 'וכו

פירוש, החוצה  הני כלבין דחציפין.נטלין ולא עאלין, 

ייצאו ולא יכנסו, כל אלו שבבחינת כלבין דחציפין, 

ל בפירוש הסולם להקדמת הזוהר. או יאמר, "כנ

החוצה ייצאו, כל אלו הנוטלים ואינם מכניסים, 

דהיינו המקבלים ואינם משפיעים, שהם בבחינת 

  ז. "דחציפין כנזכר בדברי התיקו כלבין

(סולם  הקדמת ספר הזוהר קליפת כלב: מסורת הזוהר:

, וזה לשונו: כי הקליפה של מדת הקבלה אות צו)

מכונה בשם כלב.  [דהיינו המקבל לעצמו]לעצמה 

על  א)"ב, ותיקון כא דף נב ע"דף כא ע '(תי וז "ש בתיקו"כמ

, טו)(משלי ל  "ולעלוקה שתי בנות הב הב"הפסוק 

דצווחין ככלבא ואמרין הב לן עותרא דעלמא הדין, 

ז ועושר "[תן לנו עושר עוההב לן עותרא דעלמא דאתי 

. והיא הקליפה החזקה ביותר, ואחיזתה ב]"עוה

מתחזקת ביותר כנגד אור היחידה, בסוד הכתוב 

, (תהלים כב כא)הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי "

בנין הנזכר כאן והיא הלעומת של האריה דאכיל קר

, כי כמו שהאריה שהוא סוד החסד, הוא ז צו)"(בהקסה

ל במדת "ש חז"כולו להשפיע ולא לקבל כלום, כמ

, כן (פרקי אבות ה יג)החסיד, שלי שלך ושלך שלך 

קליפת הכלב היא כולה לקבל ולא להשפיע כלום, 

[שכל חסד דעבדין, ש בחסידי אומות העולם, "כמ

ל חסד שעושים, לטובת שכ לגרמייהו הוא דעבדין]

מסכת בבא  'עצמם הוא שעושים זאת, כדאיתא בגמ

. "וחסד לאומים חטאת"על הפסוק  ב)"(דף י עבתרא 

מסכת שבת (דף  '[וכן הם דברי רבי שמעון בן יוחאי בגמ

ב), שכל מה שתקנו הרומאים לא תקנו אלא לצורך "ג ע"ל

. כי הם קשורים בקליפת כלב. וזה שאומר עצמן]

ן, כי בזמן שהיו ישראל שלמים, וזכו הזוהר כא

לבחינת אריה, אכיל קרבנין, הנה אז כל כלבין הוו 

, ולפיכך, גם אלו 'מתטמרין מקמיה ולא נפקי לבר וכו

הקליפות הקשות שהן הכלבים, כולן ברחו ונסתתרו 

מפחד גבורתו של האריה ההוא, ולא יצאו ממחבואן 

  ל הסולם. "לחוץ, עכ

זוהר ג המזבח: "כלב באש שעצורת אריה או  :[המשך]

אמר אשא דמדבחא רביץ , מקלג)-(סולם אות קלא צו

. זוהר חדש (סולם אות מג) מ זוהר בהר"רעכאריה. 

  . (סולם סג)תרומה 

, אור הבהירספר  מראה מקום בכתבי בעל הסולם:

וכן ז"ס , וזה לשונו: )'ברנדוין דף שח טור א '(הוצ 'אות ק

שה תחום ולא תחום שבת שהשי"ת בכל יכלתו ע

הרשה להס"א דבחי"ד הנ"ל שתוכל להתעורר ביום 

השבת, דאלמלי נתעוררו היו מונעים את התחתונים 

שלא יוכלו להנות כלום מאור הגדול דיום השבת, 

משום כח הבחי"ד שאינה מקבלת כלום משם 
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ל לסעודה "י ז"ש בזמר שחיבר האר"ס מכמבואר. וז"

 .לבין דחציפיןולא עאלין הני כבשבת: לבר נטלין  'ג

שבחי"ד הנ"ל נק' כלב נובח ואי אפשר לשתקו. 

משא"כ ביום השבת נשארים כלבים אלמים לא 

יוכלו לנבוח, והיה זה עד מוצאי שבת שאז שוב ניתן 

להם הרשות לנבוח והרשעים שבים לדינה של 

: סעיף לא) '(תחי הקדמת הסולם לספר הזוהר. גיהנום

על הכתוב  ב)"עז "(תקונים חדשים צש בתקונים "וז

שעלוקה פירושו  (משלי ל)לעלוקה שתי בנות הב הב 

גיהנם, והרשעים הנלכדים בגיהנם זה, צווחין ככלבא 

הב הב דהיינו הב לן עותרא דעלמא הדין, הב לן 

עותרא דעלמא דאתי. ועם כל זה הוא מדרגה חשובה 

לאין ערך יותר מהראשונה, כי מלבד שמשיג שיעור 

רצון לקבל, וניתן לו לעבודה הגדלות האמיתית של ה

כל החומר כולו שהוא צריך, הנה היא המדרגה 

 ב)"ע '(פסחים נל "המביאתו לשמה, כמו שאמרו חז

לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא לשמה, 

  שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

 זוהר וישלח קליפות שור וחמור: מראי מקום בזוהר:
 'ב וחמור) קנא, מאמר לא תחרוש בשור-(סולם אות קמח

קליפות הן, שור וחמור. ובהתחברותם יחד, יש בהם 
זוהר  ש יעקב ויהי לי שור וחמור."כוח חזק להזיק. וז

, עד)-(מאמר משלחי רגל השור והחמור, סולם אות עג שמות
דינים ופגעים רעים  'קליפות שור וחמור הם ב

לעולם, וכשמתחברים יחד לא יכול העולם לסבול, 
זוהר בשלח  ש בשור וחמור יחדיו.ומשום זה לא תחרו

: לא תחרוש בשור וחמור, ומבין תמא)-(סולם אות תמ
תמים, -(מאמר תם זוהר שלח שניהם יוצאת קליפת כלב.

קליפות שור וחמור אם מתחברים יחד,  סולם אות קכ)
(מאמר בר נפלי,  מ כי תצא"זוהר רעהוא להשמיד הכל. 

כב על , משיח בן דוד, בסוד עני ורוסולם אות סב)
החמור, ומשיח בן יוסף שהוא בכור שור, שעליהם 

כי יכרה איש בור ולא יכסנו, ונפל שמה שור "נאמר 
  . 'וכו "או חמור

ְקָר‡ תור‰ ‡ור: ם ַוּיִ ם ׁש≈ קו… ‰ ַ‰ּמָ י ִריב ַעל ּוְמִריָב‰ ַמּסָ ≈ ל ּבְ ָר‡≈ ת ‰ ַּס…ָתם ְוַעל ִיׂשְ ׁש ‰ ‡מ…רל≈  '‡∆ וּ  'ֲ‰י≈ ִקְרּב≈ ק ָ‡ִין: ִ‡ם ּבְ ם ֲעָמל≈ ח∆ ּלָ  ַוּיִ

ל ִעם ָר‡≈ ְרִפיִ„ם  ִיׂשְ י . ּוְלכ…לח)-(בשלח, שמות יז זּבִ ≈ ל ּבְ ָר‡≈ ב ֱחַרץי∆  ל…‡ ִיׂשְ ל∆ ִ‡יׁש  ְלׁש…ו…  ּכ∆ ָמ‰ ְוַע„ ְלמ≈ ≈‰ ְ„עּון ְלַמַען ּבְ ר ּת≈ ‰ ‰ַיפְ  ֲ‡ׁש∆ ין 'ל∆  ּב≈

ין ִמְצַרִים ל  ּוב≈ ָר‡≈   . (ב‡, שמות י‡ ז)ִיׂשְ

  ט)"ו, פ"ח יתרו פ"סולם ‡ות עז, ז(ויק‰ל  קריעת ים סוף

  . ביומא תליתאה אפיק ארעא מגו 'ה בעובדא דבראשית, בכלא אתני עמיה וכו"כל מה דעבד קב(עז):  זוהר:

מיא, ואכניש למיא, ועבד מההוא כנישו דאתכנשו לאתר חד, ימא. ואתני בימא למעבר לישראל בגויה  זוהר:

  אל  .(בשלח, שמות יד כז) "וישב הים לפנות בוקר לאיתנו"ביבשתא, ולמטבע למצראי, וכך הוה, דכתיב 

  .'ה בעובדא דבראשית וכו"תקרי לאיתנו, אלא לתנאו, למה דאתני עמיה קב  
  

  הסולם

  . ביום השלישי הוציא את הארץ 'ה במעשה בראשית, בכולם התנה עמהם וכו": כל מה שעשה הקב(עז)

ההוא, שנקוו למקום אחד את הים. והתנה עם הים  מתוך המים, והקוה המים, ועשה ממקוה המים: (עז)

להעביר את ישראל בתוכו ביבשה ולהטביע את המצרים. וכך היה. שכתוב, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, 

  (ויקהל, . 'ה במעשה בראשית וכו"אל תקרי לאיתנו, אלא לתנאו, דהיינו למה שהתנה עמו הקב

  ה, עז)."סולם אות ע  
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  ----------בני היכלא----------

, (ויקהל עז)תמצית דברי הזוהר בקיעת ים סוף: 

שבקיעת ים סוף להעביר את ישראל בתוכו ולהטביע 

ה עם הים בשעת "את מצרים היו תנאי שהתנה הקב

דמעשה בראשית. כדברי הזוהר כאן  'בריאתו ביום ג

, אלא (סולם אות פט, צא)איתא גם בזוהר חדש יתרו 

יא בבחינת יעקב ה 'ששם נוסף שמדרגת יום ג

. לכאורה כהמשך לזה נראה 'שבבחינת קו אמצעי וכו

, (סולם אות רפב/א)לצרף את דברי הזוהר אמור 

אז יבקע "שמבאר את מדרגת יעקב כנאמר בפסוק 

. בסולם שם פירש: כי (ישעיה נח ח) 'וגו "כשחר אורך

ל. לכשנצרף את ", עכ'יבקע הוא אותיות יעקב, וכו

שבקיעת ים סוף היא בבחינת  ל יובן לכאורה,"כל הנ

ובזכות יעקב. משמעות הדברים היא, שכוח פעולת 

קו אמצעי הנקרא יעקב הוא גם בבקיעת כל 

מזונות המדרגות הקשות כקריעת ים סוף כגון 

, שלאחר המיעוט והוספת החסדים, שהן ושידוכים

פעולות קו האמצעי, נבקעים המדרגות הנחוצות 

בענין מדת תפארת ל. כמבואר לקמן "לצורך כל הנ

שהיא דרך ישרה שיבור לו האדם. אלא שלכאורה 

, שם תיז)ת-(סולם אות תתטזק מדברי הזוהר תרומה "צע

איתא, שקריעת ים סוף היתה בזכות אברהם. שכתוב 

משכיל לאיתן ", וכתוב "לאיתנו"בקריעת ים סוף 

[כדאיתא גם , שנאמר על אברהם אבינו "האזרחי

. ועוד, א]"טו אמצע עבגמרא מסכת בבא בתרא דף 

שמפני כן נאמר לפנות בוקר, שהוא כזמן שהשכים 

  אברהם לעשות רצון אדונו. 

יש להתבונן בתנאי הנזכר בזוהר כאן,  בקיעת ים סוף:

ה עם הים ביום השלישי לבריאה, על "שעשה הקב

. ב)"ט וצ"ו, פ"(סולם אות פפי המבואר בזוהר חדש יתרו 

לישי שבו נאמר שם מפרש הזוהר את מעלת יום הש

וישם "ותראה היבשה, ואת בקיעת ים סוף שנאמר 

מדרגת יעקב שהוא ספירת , בסוד "את הים לחרבה

. היינו, שבקיעת הים שהותנה על כך 'וכו התפארת

דמעשה בראשית היא בבחינת יעקב, שכנגד  'ביום ג

ספירת תפארת ובסוד קו האמצעי. עוד יש לסמוך 

, ט)"ולם אות ל(סלזה את דברי הזוהר בהעלותך 

דא רוחא  "רוח קדים עזה"שמבאר את סוד הפסוק 

ששיבר את גלי  [בסוד רוח מזרחית, כדלהלן]דיעקב, 

ל, שבקיעת ים סוף היא מצד ". היינו גם כן כנ'הים וכו

  מדת יעקב. 

ל, בשער "י ז"בכל זה יובנו דברי האר יבקע:–יעקב 

, שמבאר בחינת יעקב שלא )'(תחילת פרק חהכללים 

וזה סוד ג שנה, ואומר שם: "רך עד שהיה בן סנתב

, אמנם אינו מזכיר שם כלל 'כוו יבקע-אותיות יעקב

את עניין בקיעת הים. כן יובנו בזה דברי הזוהר אמור 

אז יבקע כשחר "ל: יעקב אמר ", וז(סולם אות רפב/א)

 סולם: כי יבקע אותיות יעקב. 'וגו (ישעיה נח ח) "אורך

ל. ", עכבקיעת הים] ןכלל את עניי[ואינו מזכיר שם , 'וכו

ל מובן, סוד בקיעת הים "מ הנ"אלא, שבצירוף כל המ

דמעשה  'ה ביום ג"בתנאי שהתנה עמו הקב

בראשית, שהוא בסוד יעקב שאותיותיו הן יבקע, 

כלומר שהבקיעה נעשתה על ידי פעולת קו אמצעי 

שכוח פעולת קו אמצעי הנקרא  מכאן,שבסוד יעקב, 

ל שהם "ובקיעת כל הנזכר בחז יעקב הוא בתיקון

, מזונות ושידוכיםקשים כקריעת ים סוף כגון 

שלאחר המיעוט והוספת החסדים, נבקעים 

  ל."המדרגות הנחוצות לצורך כל הנ

עוד יש להתבונן בפעולת קו אמצעי, שהוא  תפארת:

המחבר ומקשר כל המדרגות זה בזה, כספירות דעת 

ה תפארת ויסוד שדרכן נמשך כל השפע ממעל

למטה, שעל ידי כן יוכל כל אדם להתחבר עם 

הבריות בכל ענייניו וכן להתחבר לקונו, כאשר יתקן 

את דרכיו במדה זו הנקראת קו אמצעי ודרך 

אמצעית, שהם בחינת ספירת תפארת דהיינו יעקב. 

: איזוהי דרך ישרה )'(תחילת פרק בש בפרקי אבות "כמ

ארת שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפ

  . "לו מן האדם

, (סולם אות לט)ל "בזוהר בהעלותך הנרוח קדים: 

מבואר מדרגת רוח קדים עזה, שהיא רוח יעקב 

[לשון הזוהר: מאי ברוח קדים עזה, דא שהוא קו אמצעי 

. שעל ידה נבקע הים וזכו ישראל ]'רוח יעקב וכו

. נראה לבאר 'לגילוי הגדול שבקריעת ים סוף וכו

, (שמות י יג)י במכת ארבה "רש במקצת, על פי דברי

שרוח קדים היא רוח מזרחית, כלומר, שהיא מדת 

(סולם אות תפארת וקו אמצעי. כמבואר בזוהר במדבר 
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, שדגל מחנה יהודה הוא במזרח לא, מאמר הדגלים)

שהוא תפארת וקו אמצעי, כמבואר שם בהרחבה. 

(סולם אות שסא, מאמר שער החצר כמו כן איתא בזוהר נח 

כה אמר אלקים שער ", טעם הנאמר בפסוק ית)הפנימ

החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי 

 "המעשה וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח

, שהוא לסבת השמירה הנחוצה מיניקת (יחזקאל מו א)

. היינו, שבכל אלו מראה 'החיצונים בימות החול וכו

המקומות מתבאר מעלת קו האמצעי וספירת 

  , עם כל השמירה הנחוצה לכך.'בגילוי אור ה תפארת,

, ישנם ב)"תתל –א "(סולם אות תתיבזוהר תרומה  ק:"צע

שני מאמרים המבארים את עניין קשין מזונותיו של 

ס. "ה כקרי"ס, וכן קשין זווגין קמי קב"אדם כקרי

ז מבואר, "תתי-ו"אמנם שם בסולם אות תתט

ק ". וצע'שבקיעת הים וקריעתו היו בזכות אברהם וכו

ח יתרו פט, "מזוהר ויקהל עז, אמור רפב/א וז

שמשמע שם שקריעת הים ובקיעתו היו בזכות 

, ח)"(סולם אות פמדברי הזוהר בשלח  ק,"עוד צעיעקב. 

, שאין הדבר "מה תצעק אלי"שמבאר את הפסוק 

ת שבה היה משה קשור, כי קריעת ים "תלוי במדת ת

. 'שא וכוסוף נמשכה ממזלא, שהוא סוד הדיקנא קדי

ל שקריעת ים סוף "יש ליישב כל זה עם הנ 'ולכאו

  ת וקו אמצעי. "היתה בזכות יעקב, שבבחינת ת

ט תור‰ ‡ור: ‰ ַוּי≈ ת מׁש∆ ם ַעל ָי„ו…  ‡∆ ב ַ‰ּיָ ׁשָ ם ַוּיָ ת ַ‰ּיָ ר ִלְפו… יָתו…  ּב…ק∆ ר ִלְקָר‡תו…  םִָסי ּוִמְצַרִים ְל‡≈ ת '‰ ַוְיַע≈ ךְ  ִמְצַרִים ‡∆ תו… ם  ּבְ ַ‰ּיָ
יל(בשלח, שמות י„ כז) ּכִ יָתן . ַמׂשְ ְזָרִחי  ְל‡≈ ַקע . ָ‡ז(ת‰לים פט ‡)ָ‰‡∆ ַחר ִיּבָ ַ ׁשּ ךָ  ּכַ ר∆ ָר‰ְמ  ַוֲ‡ֻרָכְתךָ  ‡ו… יךָ  ְוָ‰ַלךְ  ִתְצָמח ‰≈ ∆ךָ  ְלָפ „ ‰ ִצְ„ק∆ בו… ' ּכְ

ָך    .(ישעי‰ ח ח)ַיַ‡ְספ∆

  (תרומ‰, סולם ‡ות צח)שירת ‰ים 

  תמר, מתעטרא כנסת ישראל בההוא כתרא, דזמין קב"ה בה שעתא כד שירתא דימא א :צח)(זוהר: 

שמהן קדישין, כמה דאתעטר קב"ה ההוא בלאעטרא למלכא משיחא, וההוא כתרא גליפא מחקקא זוהר: 

לשוואה רעותיה בהאי ר נש יומא דאעברו ישראל ית ימא, ואטבע לכל משריין דפרעה ופרשוהי. בג"ד, בעי ב

  , זכי למחמי למלכא משיחא בתקוני ההוא כתרא, ובחגירו מאן דזכי לה בהאי עלמאא. וכל שירת

  , והא אוקימנא מלי. וזכי לשבחא האי שירתא תמןדזייניה,   

  הסולם

  רת כנסת ישראל בכתר ההוא, שעתיד הקב"ה לעטר את מלך טבה בשעה שנאמר שירת הים, מתע :צח)(

הקב"ה ביוםההוא שעברו המשיח. וכתר ההוא מפותח וחקוק בשמות הקדושים, כמו שנתעטר  :צח)(

ו. וכל מי ישראל את הים והטביע כל מחנות פרעה ופרשיו. משום זה צריך האדם לשום רצונו בשירה ז

  עולם הזה, זוכה לראות את מלך המשיח בתקון כתר ההוא, ובכלי זיין שהוא חגור, וזוכה שזכה בה ב

  .א)"ב דף קלב ע"י ח"דפו(תרומה, סולם אות צח, ברים. לשבח שירה זו שם. והרי העמדנו הד  

  ----------בני היכלא----------

, (תרומה אות צח)מאמר הזוהר כאן  אמירת שירת הים:
מבאר את מעלת אמירת שירת הים שהיא אמירת 

, בכל יום בתפלת 'אז ישיר משה ובני ישראל וגו
שחרית. שבכל עת שהיא נאמרת מתעטרת השכינה 

, 'ידה וכוהקדושה בעטרה המוכנת לה בגאולה העת
ה באותו יום שהטביע את פרעה "כמו שנתעטר הקב

וחילו בים. על כן צריך האומרה לכוון את רצונו 
בשעת אמירתה דהיינו להתחזק בשמחת הגאולה 

, מתוך אמונה שלמה [כדלקמן]העתידה הרמוזה בה 
, שעל (כדאיתא בזוהר בשלח סולם אות רכ מאמר אז ישיר)

אולה העתידה וכן ידי כן יזכה לכלול את עצמו בג
לשבח את השירה הזו בעולם העליון ובתחיית 
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המתים. מכאן, שמעלת אמירת שירת הים בכוונה 
בשביעי של פסח, שהיא בבחינת אמירתה בזמנה, 
גדולה ועצומה על דרך קל וחומר מתפילת שחרית 
שבכל יום. ידויק לשון הזוהר שהוסיף וכבר העמדנו 

. כלומר שיש מלי] [לשון הזוהר: והא אוקימנאהדברים 
לעיין בדברי הזוהר במקומות נוספים העוסקים 

. שתמציתם ה מסורת הזוהר)"(כמובא לקמן דבענין זה, 
היא, מעלת שירת הים שכלולים בה כל השירות 
והתשבחות הנאמרים בכל העולמות. ענין האמונה 

דאית בה קשרי  :(אות רכ)הנזכר בזוהר בשלח 
ק שפת "בספה דמהימנותא מתבאר בדרך החסידות

 משמעות אמירתמובא לקמן.  (בשלח שנת תרנא)אמת 
בשמחה. כדאיתא בגמרא  'השירה היא, עבודת ה

תחת אשר לא עבדת את ": א)"(דף יא עמסכת ערכין 
, איזו היא עבודה "אלקיך בשמחה ובטוב לבב 'ה

שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זו השירה. פירש 
חה, עכ"ל. י: אין אדם שר שירה אלא מתוך שמ"רש

כלומר, שעל ידי גודל השמחה יכול האדם לבא 
לאמירת שירה. כפרק שירה שכל הנבראים משבחים 

ה ושמחים על אפשרותם זו בחייהם שניתנו "להקב
, ושכמו כן נתקן לומר שירה זו בכל 'להם מידו ית

  יום.

ובמשה עבדו. אז  'ויאמינו בה :[שפת אמת]חסידות 
א, "(בשלח תרנ שפת אמת ק"להלן לשון ספה :'ישיר וגו

 '.כו ישיר אז' כו ויאמינו בפסוק :ה בפסוק ויאמינו)"ד
. להאמין להם' הי ומה. הנסים כל שראו והגם [דילוג]

 והרי. הנס אל נתבטל האדם כל' שיהי העיקר אכן
 עמנו שעשה הנסים בכל ומאמינים יודעין כולנו אנו
' הי לא באמת מאירה האמונה' הי אם ז"ועכ. י"הש

 דיבור בשום לחטוא ש"ומכ. לשכוח שרותבאפ
. שלימה אמונה זו שאין למדת הא. ומחשבה מעשה

 יתד ותקעתיו כמו' בה ויאמינו עליהם מעיד והכתוב
 מאמינים בני מאמינים' לבחי באו ואז. נאמן במקום

 האמת. רואין כך האמונה חוזק וכפי. י"בנ' שנק
 של צדיקו' אפי'. יחי באמונתו במדרש, וצדיק דאיתא

 אשר ה"הקב סידר פירוש, שכך'. יחי באמונתו עולם
 מקבל כך האמונה לכל אחד כפי יתגלה שלו הנהגה

 שיעשה מה האמינו הם והנה. החיים מחי חיות
 ק"ברוה להם נגלה ולכן. הדורות בכל עמנו ה"הקב

 בלאה דאיתא. הכל על שירה ואמרו'. שיהי מה כל
 על יותר שנטלתי. אודה הפעם יהודה שם שקראה

 שייך לא לו המגיע שקיבל שקודם משמע. חלקי
 ועדיין י"לא להכניסם לאבות הבטיח ה"והקב. הודאה

 אז ויאמינו כתיב לכן. שירה אמרו ואיך. נכנסו לא

 בעין כאילו אצלם מאירה האמונה' שהי י"שע. ישיר
 לשבתך מכון ש"כמ. י"לא מכניסם ה"שהקב רואים
 אמרו באלה על אמונה בכח שהם וכמו'. כו פעלת
 שעשה במה יום בכל האמונה כפי אנו כן כמו. שירה
 בשירה להתדבק יכולין. לשעבר הנסים ה"הקב

שיהי,  ומה' שהי מה כולל הוא השירה כי. הזאת
[הערה, ידויק לשונו שכולל כמה ממאמרי הזוהר ל. "עכ

  .המצויינים לקמן במסורת הזוהר, ומבארם]

-לם אות רטו(סו בשלחזוהר  שירת הים: מסורת הזוהר:

ישיר, שר מבעי וכו': שואל, כתוב ישיר משה, : רטז)
הלא שר משה היה צריך לומר ומשיב. אלא דבר זה 
תלוי לעתיד לבא, שהשלים לאותו זמן והשלים 
לעתיד לבא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו 
לעתיד לבא. משה ובני ישראל, מכאן למדנו, 
 שצדיקים הראשונים, אע"פ שנסתלקו במדרגות
העליונות שלמעלה ונקשרו בקשר של צרור החיים, 
הם עתידים כולם לעמוד לתחיה בגוף ולראות ולומר 

(סולם  בשלח שירה זו, ז"ש אז ישיר משה ובני ישראל.

שירתא דמטרוניתא  :אות רכ, מאמר אז ישיר משה)
לקב"ה וכו': היא שירה של המטרוניתא, שהיא 
המלכות, אל הקב"ה, למדנו, כל אדם שאומר שירה 
זו בכל יום, ומכוון בה, זוכה לאמרו לעתיד לבא. כי 

קשרי יש בה עולם העבר, ויש בה עולם הבא, ויש בה 
, ויש בה ימי מלך המשיח. ונתלים עליה כל האמונה

. מרים העליונים והתחתוניםהתשבחות האחרות שאו
[הערה: אולי אפשר להוסיף, שמצד ששירה זו כלולה 

, יובן שהאומרה בכוונה מדבק עצמו 'מעבר ועיד וכו
. ל]"בבחינות אלו, על כן יזכה הוא עצמו לאמרה לעת

: אשרי חלקם של הזוכים שמב)–(סולם אות שלט  בשלח
ב אותיות "לומר שירה זו בעולם הזה, שנבנתה בכ

רה מאמרות, שיזכו לאומרה גם בעולם הבא ובעש
י "י בנ"ה. כפי שהשירה עצמה נאמרה ע"לפני הקב

תרומה ה שנגלה עליהם. "מתוך ראייתם את הקב
[בתפילת  בשעה שנאמר שירת הים :(סולם אות צח)

, כמו שנתעטר 'י וכורת כנס"טמתע שחרית שבכל יום]
משום זה צריך האדם לשום . 'וכו ההוא קב"ה ביוםה

עולם הזה, זוכה ו. וכל מי שזכה בה בונו בשירה זרצ
וזוכה , 'וכו לראות את מלך המשיח בתקון כתר ההוא

  לשבח שירה זו שם. 
(בשלח רטז, רכ, ל "כעין דברי הזוהר הנ ס:"מסורת הש

 'במעלת אמירת שירת הים איתא בגמשלט, תרומה צח)
תניא אמר רבי ל: ", וזב)"(דף צא ע מסכת סנהדרין

ן לתחיית המתים מן התורה שנאמר "אז מאיר מניי
שר  .ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'"
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לא נאמר אלא ישיר מכאן לתחיית המתים מן 
כיוצא בדבר אתה אומר אז יבנה יהושע  .התורה

בנה לא נאמר אלא יבנה מכאן לתחיית  .מזבח לה'
אמר רבי יהושע בן לוי מניין . 'וכו המתים מן התורה

תים מן התורה שנאמר אשרי יושבי ביתך לתחיית המ

יללוך לא נאמר אלא יהללוך עוד יהללוך סלה הִ 
מכאן לתחיית המתים מן התורה ואמר רבי יהושע 
בן לוי כל האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומרה 
לעולם הבא שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך 

  .'ל הגמ"עכ סלה

  סדר הקערה  �

   ז תיקון סט)"(תיקו ל‡ מלחב שלוש מצות ולחם עוי

‰ ִ„ְלִעיָל‡ ְלָב  ַסח, ַח„ ַמּצָ ּפ∆ ת ּבַ ַלת ַמּצו… יּו ּתְ ּקִ ין ּתַ ין ִ‡ּל≈ ַלת ִטּפִ ל ּתְ ב≈ ם ְוָלק√ ח∆ ְָייָ‡ ל∆ ִצי‡, ּתִ ְרָכ‡ ָבּ‰ ַ‰ּמו…

‰ ∆ ָל‡ ִמְלָח‡ .ִמׁשְ ִי ּבְ ם עו… ח∆ ִליָתָ‡‰ ל∆ ְק  .ּתְ ְָך ּתַ ל ָקְרּבָ ַמר "ַעל ּכָ ָ‰‡ ִ‡ּתְ ַלח"ִר ּ„ְ ִ‚ין , [‡ל‡] ,(ויקר‡ ב י‚) יב מ∆ ּבְ

 ‡ְָוו‚ַ רּוָס‰, ּכְ ‰ ּפְ ִ‡יִ‰י ַמּצָ ִריַסת ַמְלכּוָתְך" [כמו ש‡מר]ּ„ְ יס ּפְ ‡ , [על כן] ,(„י‡ל ‰ כח) "ִ„ְפר≈ ְת‰≈ ַע„ ּ„ִ

ְמָצִעי ם ‡∆ "ם, ּוַמ‡י ִי‰וּ ח…ל≈ ִ‡י‰וּ ח…ל≈ ַלח, ּ„ְ יָמ‰ ָל‡ ָצִריְך ְלָקְרָב‡ ֲעָלּ‰ מ∆ ל≈ ִ‡ין „כל‰ו תלת)( ׁשְ ין ִעּלָ ַלת ִטּפִ   , ּתְ

יִקין       יָק‡ ְ„ַעּתִ ָח‡ ְסִתיָמ‡ ַעּתִ "‡, ְ„ַתְלָיין ִמּמו… ְלּתָ ‚ו…   .‡)"י „ף קי ע"ו‰ר, תיקון סט, „פוז(תיקוי . 'וכו ִ‡יּון ס∆

  ----------בני היכלא----------

תמצית המפורש  קוין: 'שלוש מצות: בלי מלח: וכנגד ג
 מצות 'גל להכין "יקוני זוהר הוא, תקנת חזבלשון הת

[שלא כבשבת רגילה שבה מכינים לשולחן ליל הסדר 

. מצה הראשונה היא לחמים שהם לחם משנה] 'ב
לברכת המוציא. מצה שנייה כדי שיהיה לחם משנה, 
ומצה השלישית היא לפרוסה. שבה מקיימים את 

, שהיא לחם עוני, כדרך העני "יחץ"סימן הסדר 
ז, שהמצה "עוד מפורש בתיקו מלח:בפרוסה. שדרכו 

ג "שהיא פרוסה ולחם עוני, נאכלת בלא מלח. ואע
שכתוב על כל קרבנך תקריב מלח, עם כל זאת, 
מכיון שהיא פרוסה, יש בכך משמעות נוספת על כך 
שמלכות ישראל עדיין לא נשלמה, על כן היא נאכלת 
בלא מלח, עד שתשלם ספירת המלכות בכל תיקונה. 

הקוין ימין שמאל  'המצות הם כנגד ג 'שאלו ג קוין: 'ג
הנקודות חולם שורוק  'ואמצעי, שהם בבחינת ג

קוין אלו הם כנגד אברהם יצחק  'וחיריק. שכמו כן ג
הקוין שבעם ישראל הנקראים  'ויעקב, וכן כנגד ג
ידויק לשון התיקוני זוהר,  הערה,כהן לוי ישראל. 

תן עליה מלח שהזכיר מצה הנחלקת לשתים שאין לי
. לקמן מובאים כמה וכמה שיטות בענין המלח. 'וכו

אולי אפשר לבאר, בהיות שלהלכה אנו בוצעים 
ח "ע או"(שוכזיתים  'מהשלמה ומהפרוסה ואוכלים ב

ז נאמרו רק על מצה הפרוסה, ", ודברי התיקותעה א)
יובן שהסוברים ליתן מלח הוא מצד מצה השלמה, 

  פרוסה. והסוברים בלא מלח הוא מצד ה

ח "(או טורכתב ה ע:"הלכה: שלוש מצות כנזכר בטור ובשו

, ומביאין לפניו קערה שבה הלכות פסח, סימן תעג ד)
(סוף . עוד כתב הטור 'שלוש מצות ומרור וחרוסת וכו

מצות.  'ף, שאין צריך אלא ב"בשם הרי סימן תעה)
כתבו,  ה מה)"א ד"(מסכת פסחים דף קטז עוהתוספות 

ש לזה "וש מצות וכן הסכים הראשצריך לעשות של
ח, סימן תעג "(או שולחן ערוך. כן פסק הבית יוסף ב'וכו

, מביאין לפני בעל הבית קערה שיש בה שלוש סעיף ד)
: ק יח)"(סימן תעג ס משנה ברורה. נפסק ב'מצות וכו

שלוש מצות. שניים בשביל לחם משנה כשאר יום 
טוב, ואחת כדי לבצעה לשתיים. חציה לקיים בה 
מצות אכילת מצה, כדרכו של עני בפרוסה, וחציה 

  השני בשביל אפיקומן. 

ע "על שו א"הגרבביאור  מצות בלבד: 'א ב"דעת הגר
ש שסובר ", לאחר שהזכיר את דעת הראל)"(תעג הנ

. הביא את 'מצות וכו 'שבליל הסדר צריכים להכין ג
(הלכות חמץ ומצה פרק ם "ף, ואת דעת הרמב"דעת הרי

מצות, וכן היא דעת  'אין צריך אלא ב, שח הלכה ז)
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, והכריע, שכן הוא עיקר. כלומר 'הרבה גאונים וכו
  מצות. 'מצות, אלא ב 'שאין להכין ג

לעיל הובאו הלכה: טיבול המצה במלח או בלא מלח: 
שמזכיר את מצה השלישית וכן שאין  ז,"התיקודברי 

ליתן עליה מלח משום שהיא פרוסה ואינה שלמה 
ח הלכות פסח סימן תעה "(או ע"בשווני. דהיינו לחם ע

, כתב: שאחר שיברך המוציא ועל אכילת מצה סעיף א)
יבצע מהשלימה העליונה ומהפרוסה משתיהן ביחד 

כתב, ואין המנהג  (שם) א"הרמויטבל במלח. בהגהת 
לטבלה במלח בלילה ראשונה, דפת נקי אין צריך 

' כוו לטבל המנהג : ואיןק ד)"(שם סמשנה ברורה מלח. 
 פ"אע במלח מטבילין הפסח ימות שבכל אף ל"ר -

 וכדמבואר הדין מן טיבול צריכה ואינה נקיה שהיא
 פסח של ראשונות בלילות מ"ה, מ קסז סימן לעיל

 טבול כשאינו עוני לחם נראה הוא דטפי כן נוהגין אין
כתב, יש נוהגין לטבל  י)"תעה ס '(סי ע הרב"בשו במלח.

צ מלח. "ן לפי שפת נקייה אבמלח, ואנו אין נוהגין כ
ואף שבשאר ימות הפסח מטבילין המצה במלח, 

לילות אלו של פסח אין נוהגין כן  'מכל מקום בב
מפני חיבוב מצה. לצאת ידי חובתו במצה שאין עמה 

ח "ע או"(שם, שו בבאר היטבתערובת טעם אחר כלל. 

, כתב ויטבל במלח, וכן הוא בכתבים ק ג)"תעה ס 'סי
י דף צו טור ", שער המצוות פרשת עקב, דפוי"[כתבי האר

. שם אכן מתבאר סוד לחם ומלח. אלא, שאין ]'ג
מזכיר שם האם כן הוא גם במצוות מצה בליל הסדר. 

, שאין מקום כלל [בכתבים]ואולי משמע מדבריו 
  לחלק בין ליל פסח לשאר ימים.

-(סולם אות קסט באלחם עוני: זוהר  מסורת הזוהר:

: ביאור כמה טעמים שהמצה ינא)קעה, מאמר מצת ד
נקראת לחם עוני. חיפזון, שעל כן לא נפרעו. ומילה 
בלא פריעה ממשיך לחם עוני. שאז הוא בבחינת 

ש ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה "מסכנות כמ
לחם. כיון שבביאת הארץ נמולו ונפרעו ואז מתקיים 

כ פגם הלבנה נקרא לחם עוני. "לא תחסר כל בה. כמו
: לחם עוני מצד ם אות שעט, מאמר פרשת המן)(סול בשלח

(סולם אות עב,  תצוהצדקה לעניים.  'מדרגת צדק, ובחי

: לחם עוני מבחינת ספירת מלכות. מאמר לחם הבכורים)
ש הנני "א שהוא מן, כמ"ז 'לחם מן השמים הוא בחי

  ממטיר לכם לחם מן השמים.

  קכט)-(תול„ות קכח זרוע וביצ‰ בקערת ‰ס„ר

ַבח םַוֲ‡ַמְרּת∆  ַסח ז∆ ר ‰'לַ  ‰ּו‡ ּפ∆ ַסח ֲ‡ׁש∆   (ב‡, שמות יב כז).  'ו‚ו ּפָ

ִלי" ְו‚ו': (קכח)זו‰ר:  קו… ַמע ּבְ ִי ׁשְ ‰ ּבְ ר∆  .(תול„ות, בר‡שית כז ח) "ְוַעּתָ ַ‰‰ּו‡ ִזְמָ‡, ע∆ ר ּבְ צ∆ י י≈ ַסח ֲ‰ָו‰, ּוָבע≈ ב ּפ∆

י ְמ‰≈ ָטָ‡‰ ִסיֲ‰ָר‡, ָרָז‡ ּ„ִ ּלְ ֲעָר‡, ּוְלׁשַ ר≈ ָ‰ָרע ְלִ‡ְתּבָ ‡ ָעְבַ„ת ּתְ יִליןְמּוָת‡. ְוַעל ּ„ָ ְבׁשִ י ְי‰ּוָ„‰ ּבִ : ַר (קכט). י ּתַ

ִעיִרים, ַח„ לַ  י ׂשְ ≈ י ְ„ַיֲעק…ב ְלָקְרָב‡ ׁשְ ו… יִין ּבְ ַזּמִ י. ּוְבִ‚ין לַ ְוַח„  ,'‰ָ‡ַמר, ָרַמז ָ‰ָכ‡ ּ„ְ ָמ‡ ְ„ִכּפּור≈ יו… ל ּבְ ֲעָז‡ז≈

ים, ַח„ י ִעּזִ י ְ‚ָ„י≈ ≈ ְך, ָקִריַבת ׁשְ ִ‚ין ְלַכְפיָ  ּכָ יָל‡, ְוַח„ ּבְ ‡ ִ„ְלע≈ ְרּ‚ָ ִ‚ין ּ„ַ יּ‰ ּבְ ט ֲעל≈ לו… ָל‡ ִיׁשְ ו ּ„ְ ׂשָ ע≈ יּ‰ ּ„ְ   י‡ ַ„ְרּ‚≈

ים"                        י ִעּזִ ִי ְ‚ָ„י≈ ‡ "ׁשְ ַיֲעק…ב, ְוַעל ּ„ָ ְרַוְיי ,(שם, כז ט) ּ„ְ   ‰ּו ָטִעים ִיְצָחק ְוָ‡ִכיל. ּוִמּתַ

  סולםה

  , לך נא אל הצאן וקח לי משם ', ועתה בני שמע בקולי וגו'ל יעקב בנה לאמר וגוורבקה אמרה א": (קכח)

היה צריך להתבער  אותו זמן ערב פסח היה, ויצר הרע .ט)-(תולדות, בראשית כז ו 'שני גדיי עזים טובים וגו: (קכח)

 שני תבשילים.מן העולם, והלבנה היתה צריכה לשלוט, שהיא סוד האמונה, דהיינו הנוקבא, ועל כן עשתה 

רבי יהודה אמר, מרמז כאן, שבניו של יעקב עתידים להקריב ביום הכפורים שני שעירים, אחד לה'  :קכט)(

ואחד לעזאזל, ועל כן הקריבה רבקה שני גדיי עזים, אחד בשביל המדרגה של מעלה, ואחד בשביל להכניע 

המשך ביאור שניהם טעם יצחק ואכל. מדרגת עשו, שלא ישלוט על יעקב, ועל כן, היו שני גדיי עזים. ומ

  תבשילים.  'דיבור המתחיל סוד ב [עיון]המאמר מפירוש הסולם, מובא לקמן בסימון 

  . ב)"ע 'א ותחי"א, דף קמב סוף ע"י ח"קכט, דפו-(תולדות, סולם אות קכח  
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  ----------בני היכלא----------

תמצית  תבשילים זרוע וביצה: 'שני גדיי עזים בסוד ב
, שאלו שני גדיי (תולדות קכח)רש בזוהר כאן המפו

תבשילין. שהם  'העזים שהכינה רבקה, היו בסוד ב
ח "(אוע "כנגד קרבן פסח וקרבן חגיגה, כנפסק בשו

, שנוהגין לסדר בקערת הסדר סימן תעג סעיף ד כדלקמן)
תבשילין לזכר קרבן פסח וקרבן  'זרוע וביצה שהם ב

ק היה קיים. "מחגיגה שנאכלו בלילה זה בזמן שביה
גדיי  ', על אלו ב(תולדות, בראשית כז ט)י "כן פירש רש

. וכן נאמר (פרק לב)העזים בשם פרקי דרבי אליעזר 
בהגדה של פסח מדברי רבן גמליאל במשנה מסכת 

: כל שלא אמר שלשה ב)"דף קטז ע '(פרק י ה, גמפסחים 
דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח 

פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית מצה ומרור. 
המקדש קיים על שום מה. על שום שפסח המקום 

ואמרתם זבח "על בתי אבותינו במצרים שנאמר: 
אשר פסח על בתי בני ישראל  'פסח הוא לה

 זבח פסח. שהמלים (בא, שמות יב כז) 'וגו "במצרים
הקרבנות הנאכלים בלילה זה.  'רומזים על אלו ב

ובשר קרבן הפסח, הרמוזים בשר קרבן חגיגה 
ה אשר "י אמ"בברכת גאל ישראל שבהגדה: בא

הזבחים , ונאכל שם מן 'גאלנו וגאל את אבותינו וכו
  י גאל ישראל.", בא'וכו ומן הפסחים

בשולחן כן נפסק  הלכה: זרוע וביצה שבקערת הסדר:
: מביאין לפני בעל (סימן תעג סעיף ד)הלכות פסח  ערוך

, ושני תבשילין 'וש מצות וכוהבית קערה שיש בה של
אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה, ונהגו בבשר 
וביצה, שהם הזרוע והביצה שבקערת ליל הסדר. 
שהזרוע לזכר קרבן פסח, והביצה לזכר קרבן חגיגה. 

יהיה צלי על גחלים והביצה  [הזרוע]ונהגו שבשר 
מובא  אגב אורחא:תהיה מבושלת, והוא הדין צלויה. 

חיי בשם ספר  ק לב)"(שם, סימן תעג ס במשנה ברורה
וזה לשונו: רע עלי המעשה שזורקין הזרוע,  אדם

והוא ביזוי מצוה. ומצוה להניחם ביום טוב שני 
בבוקר לתוך הצלי שצולין ליום טוב ואוכלין אותו, 

ל. היינו, מכיון שבחוץ לארץ היו צריכים את "עכ
  הזרוע גם לסדר שני של גלויות. 

עוד כתב במשנה  ים ומן הפסחים:[המשך]: מן הזבח
, בשם המרדכי, שצריך ק עב)"(שם, סימן תעג סברורה 

ונאכל שם מן "לומר בברכת גאל ישראל שבהגדה: 
. שהרי תחילה אוכלים מבשר "הזבחים ומן הפסחים

החגיגה דהיינו הזבח, אבל הפסח נאכל על השובע. 
ד, ", הביא את דברי מהריק כז)"(שם סבבאר היטב 

ל ליל פסח במוצאי שבת, יש לומר ההיפך: שכאשר ח
מן הפסחים ומן הזבחים. כיון שאין קרבן חגיגה 

פ, כן נראה שהוא פירוש הפסוק "דוחה שבת. עכ
. שזבח הוא קרבן חגיגה, ופסח "ואמרתם זבח פסח"

התבשילין שהכינה  'הוא קרבן פסח. והם סוד ב
  רבקה משני גדיי העזים, כנזכר בזוהר לעיל. 

להלן ביאור המאמר מפירוש  תבשילין: 'ד ב[עיון] סו
מות כי של ,פירוש :קכט)-(שם, תולדות קכחהסולם 

המוחין הם התכללות הימין והשמאל על ידי קו 
שאז החסדים שבימין כלולים מהארת . אמצעי

החכמה שבשמאל. והארת החכמה שבשמאל כלולה 
חכמה  ב' תבשילים,וא סוד והמן החסדים שבימין, 

רש בין ב' שבימין לב' שבשמאל, הוא וחסדים, וההפ
והם סוד פסח רב. כי בימין נמצאים שניהם בקדושה 

שהוא סוד קו הימין. שאפילו  ,וחגיגה הנקרבים בפסח
הארת השמאל שה"ס פסח הוא ג"כ בקדושה. אבל 
בשמאל רק החסדים שבימין הם בקדושה, אבל 
הארת השמאל הוא ניתן לס"א, שבזה מכניעים את 

ב' השעירים חטאת ועזאזל, שביום הס"א, וה"ס 
הכפורים, אשר רק החסדים שבימין, שה"ס שעיר 
החטאת הוא בקדושה, אבל הארת השמאל אינו 

  . בקדושה שהוא השעיר לעזאזל

וזהו הפלוגתא של ר' יוסי ורבי יהודה. רבי : [המשך]
יוסי אמר, שאלו ב' גדיי עזים שעשתה רבקה, הם היו 

מאל שבקו ימין, וז"ש בבחינת ב' תבשילים ימין וש
שאז מתקנים את הב'  בההוא זמנא ערב פסח הוה,

[תבשיל  אחד .תבשילים ימין ושמאל שניהם בקדושה

 ובעי יצה"ר לאתבעראהוא, כדברי הזוהר:  אחד]
שהוא בכח הארת החכמה שבשמאל שהוא  .עולםהמ

כי הארת החכמה מכלה ומשבית  .כנגד קרבן פסח
ולשלטאה הוא,  השני][תבשיל הס"א מן העולם. ואחד 

שהוא בכח הארת החסדים  סיהרא רזא דמהימנותא,
 ,שאחר שהשכינה .שבימין, שהוא כנגד קרבן חגיגה

נקראת לבנה ואמונה, משגת החסדים מימין, יש ה
שאלו ב' גדיי  ,לה כח לשלוט בעולם. ורבי יהודה אמר

עזים שעשתה רבקה היו בבחינת ימין ושמאל שבקו 
רמז הכא דזמינין בנוי דיעקב , הזוהר שמאל, וז"ש

דהיינו ימין  .וכו' חד לה' וחד לעזאזל ביומא דכפורי
שהשמאל נשלח לס"א לעזאזל,  .ושמאל שבשמאל

חד בגין דרגא , הזוהר וז"ש .ובזה מכניעים אותה
דהיינו להמשיך החסדים של מעלה  דלעילא,

וחד בגין שבבינה, שהוא כנגד השעיר לחטאת. 
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דהיינו  .לא ישלוט עליה דיעקבלכפייא דרגיה דעשו, ד
כנגד השעיר לעזאזל, שהוא להכניע הס"א. אבל עם 
כל זה לא היה הארת השמאל שבכאן נשלח לס"א 

דהיינו  ומתרוייהו טעים יצחק,כמו העזאזל, אלא 

אפילו מהגדי עזים של הארת השמאל. והוא מטעם 
שקדושת יצחק שגבה מאד, והחזיר גם השמאל 

(תולדות, ל הסולם "עכ .שבשמאל למדרגת הקדושה

  .קכט)-קכח

‰ ‡…ָתְך:תור‰ ‡ור:  ר ֲ‡ִי ְמַצּוָ ק…ִלי ַלֲ‡ׁש∆ ַמע ּבְ ‰ ְבִי ׁשְ ל ַ‰ּצ…‡ן ְוַקח ִלי ִמ  ְוַעּתָ ∆‡ ‡ָ ְך ‰ ‡…ָתם ל∆ ֱעׂש∆ ים ט…ִבים ְו‡∆ י ִעּזִ ָ„י≈ י ּ‚ְ ≈ ם ׁשְ ָ ׁשּ
ב ר ָ‡‰≈ ֲ‡ׁש∆ ים ְלָ‡ִביָך ּכַ ַסח ‰ּו‡ַוֲ‡ַמְרּת∆  .ט)-(תול„ות, בר‡שית כז ח ַמְטַעּמִ ַבח ּפ∆ ִמְצַר  'ל‰ ם ז∆ ל ּבְ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈י ְב ּת≈ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ְָ‚ּפו… ֲ‡ׁש∆ ִים ּבְ

ֲחווּ  ּתַ ׁשְ ּק…„ ָ‰ָעם ַוּיִ יל ַוּיִ יּו ִ‰ּצִ ּת≈ ת ּבָ ת ִמְצַרִים ְו‡∆   .(ב‡, שמות יב כז) ‡∆

‰שת ‰י קיב ‡מצע טור „"ז ח„ש, „פו"(תיקו מ'(  

ַליְ  ִלימּו ּ„ְ ּ‰ ִָ‰יר ּוׁשְ ִיל ּב≈ ּלַ ן ּבַ ּבָ ֻחׁשְ ַ‰ְיּו ע"ב ּבְ ּמּוִרים, ּ„ְ יל ׁשִ ל≈ ָ‚לּוָת‡, ָמ ָל‰ ּבְ ָמ‡ ְמפ…ָרׁש ּ„ְ ִ‡י‰ּו ׁשְ ְ„ּ ‰"  

ִלימּו  ּ‰, ַ‡ְִ‰ירּוׁשְ יל≈ ִ„ּ ‡ְָרָק יל ּפֻ י ל≈ ית≈ ‡. ְוַכ„ י≈ ִכיְּתָ ׁשְ ִ‡י‰ּו ְקבּוָר‡ ּ„ִ ָמ‡ ְמָפַרׁש.  ּ„ְ ִ‡י‰ּו ׁשְ ּ‰ ָמ"‰ ּ„ְ ל≈

ת ּ„ְ ּבְ  ילו… ל ַ‰ּל≈ ‰ ִמּכָ ְיָל‰ ַ‰ּז∆ ‰ ַ‰ּלַ ָּ ּתַ ׁשְ ִּ ‰ל ְלָ‡ִביו ַמ ≈‡ ן ׁשו… ּ‰ ַ‰‰ּו‡ ִזְמָ‡ ּב≈ ל "ב≈ ת ּכָ ∆‡ ‰ ט ‰' ְר‡≈ ַמִים ַ‰ּב≈ ָ   ִמׁשּ

י ָ‰ָ‡ָ„ם   ≈ ‰ לו… " (ת‰לים ל‚ י‚)," ּבְ ּ‰ ַחּכ≈   .ח"ז ז"ל ‰תיקו"עכ (חבקוק ב ‚)," ְוִ‡ם ִיְתַמֲ‰מ≈

  ----------בני היכלא----------

לכאורה נראה לפרש את דברי התיקו"ז,  מה נשתנה:
[שהוא כלשון המשנה שמבאר את לשון מה נשתנה 

פרק (פסחים  וזגין לו כוס שני וכאן הבן שואל לאביו וכו'מ

על שם מ"ה, שהוא שם  .])א"דף קטז ע ', גמד'משנה י', 
[כמבואר שעולם מדרגת ספירת מלכות בזמן התיקון 

שם מ"ה החדש. מובא בדברי ספה"ק נועם התיקון נקרא ב
שהתיקון הנעשה על ידי   אלימלך, פרשת בא, כדלקמן].

מ"ה החדש הוא תיקון מדרגת ב"ן. וזה שאומר 
התיקוני זוהר, ואם יתמהמה וכו', היינו שתיקון 
מדרגת מה, מתמהמה וכו'. על זה שואל הבן, היינו 
מדרגת ב"ן: מ"ה נשתנה הלילה הזה. כלומר, 

היינו מדרגת  מה, [בלשון שאלה ובקשה], שמבקש
. שבלילה זה נשתנה הלילה הזה מכל הלילותמ"ה, 

מאירים מדרגות עליונות, ומבקש שישאר כן. ומסיים 
אגב אע"פ שיתמהמה, חכה לו, היינו עד גמר התיקון. 

הוא ראשי תבות מ"ה. ראה  "משמים הבט" אורחא,
דם גימטריא מ"ה. כלומר א -את כל בני האדם

ומז לאור החכמה שבבחינת שמים, שנקרא בשם שר
[כדלקמן במסורת הזוהר על הפסוק "מה שמו ומה מ"ה 

שם בנו], שיראה להאיר למדרגת אדם שלמטה הנקראים 
  בניו].

(פרשת  נועם אלימלךלהלן לשון ספה"ק  מ"ה החדש:

 הזה החודש :בא, אמצע ד"ה החודש הזה לכם ראשון הוא)
 במדרש דאיתא פרשל נראה .'כו הוא ראשון לכם

 כך ואחר והחריבן עולמות ברא הוא ברוך הקדוש

לי. ' הני לא והדין לי' הני הדין עולמות ואמר ברא
 העולמות בריאת של הטעם בספרים ואיתא

 עולם הן העולמות בריאות כך ואחר שהחריבן
 מתחילה וזהו. ועונש שכר יהיה למען היה התיקון

 העולם יןשא ראה הדין במדת לבראה במחשבה עלה
 היו מתחילה היינו הרחמים. מדת בו שיתף מתקיים
 בריאת היו כך ואחר ,החרובין עולמות בריאת

 מה וזהו. הרחמים מדת שהוא התיקון עולמות
 היה עולמו הוא ברוך הקדוש כשברא ל"חז שאמרו

 זה מה מובן אינו לכאורה הצדיקים. בנשמת נמלך
 נודברי לפי הוא הענין אך בצדיקים נמלך שהיה
 כמו תמיד עבודתו להיות כן גם צריך הצדיק דהנה
 עולם מתחילה שהיה העולמות בריאת שהיה

 הוא שברא מה וכל התיקון עולם כך ואחר החרובין
 בספרים ואיתא. [דילוג]וכו'  הפסק בלי תמיד נצחיות

 היה הרחמים מדת שהוא התיקון עולם שבריאת
 ה"מ של השם ידי שעל ש"החד ה"מ הנקרא בשם
 לכם. הזה החודש וזהו. התיקון עולמות דשונתח

 לעורר בידכם מסורה שזה דהיינו החדש פירוש
 הבריאה כענין החדש ה"מ של השם ידי על רחמים

 ממך שואל אלקיך' ה מה וזהו [דילוג].ראשונה וכו' 
 דהיינו אלקיך שגם הרחמים התעוררות זה פירוש
 ברוך' הוי שם דהיינו הרחמים מדת נעשה הדין מדת

 הדבר ה"מ של שם ידי על והוא רחמים שהוא ואה
 ראש. זאת כל תפעול שאתה מעמך שואל הזה
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 זה .פירוש, השנה לחדשי לכם הוא ראשון חדשים
 בעולם תיקונם לחדש מעשיכם ידי על תפעלו
 זה ראש נקראים שהם העליונים בעולמות התיקון
 שנה נקרא שהוא העולם בזה רחמים לכם יפעול

  ה, עכ"ל. יציר בספר כדאיתא

ביאור באופן  ד' שאלות מה נשתנה, ושאלה נוספת:
נוסף לד' שאלות מה נשתנה, הנאמרות בהגדה של 
פסח, מבואר בספר פרי עץ חיים מהאר"י ז"ל, שהם 
על השינוים שבין ד' עולמות אבי"ע וכו', על כן גם 

שאלת סדר השאלות שם, שונה מן הרגיל, יעוי"ש. 
ילה זה מכל הלילות על שינוי למה נשתנה נוספת, 

(סולם  זוהר אמורבשתיית ד' כוסות, נראה בלשון ה

אמר ר' יוסי. הני   אות קלה, מובא לקמן בד"ה ארבע כוסות):
ל דא ועארבע כסי דההוא ליליא אמאי. ומשיב, 

א"ר  הסולם:. 'וכו אשתני ליליא דא מכל שאר לילוון
. אלו ארבעה כוסות של לילה ההוא, למה, יוסי

 ,נשתנה לילה הזה מכל שאר הלילותל כן ועומשיב, 
וצריכים לעשות וליחד השם בכל, ולשמוח בלילה 

ל. ", עכ'וכו הזה משום שהוא שמחה למעלה ולמטה
נראה על פי דברי הזוהר  ביאור השאלה והתשובה

שכנגד ד' הגאולות תקנו להזכיר  (סולם אות תלג),ויקהל 
, ד' פעמים אמת בברכת אמת ויציב, ולכופלם וכו'

יעוי"ש. לפי זה יובן ששואל על השינוי בלילה הזה 
מכל יום, ששותים כנגדם ד' כוסות. השיב לו ר' אבא 

שמצד  (שם, זוהר אמור קלה),מדברי ר' ייסא סבא 
שלימות היחוד שיש בלילה זה יותר מבכל יום, 

  שותים כנגד ד' הגאולות ד' כוסות יין בשמחה.     

רמזים -עדים(מו תפארת שלמהק "בספה חסידות:

וכאן הבן ", ביאר במקצת את לשון המשנה לפסח)
ן שכנגד ספירת ", שהכוונה היא על מדרגת ב"שואל

הבן "ש "ה כמ"מלכות, היכולה לשאול ולבקש מהקב
במשנה מוזגין לו כוס שני  . וזה לשונו:"שואל אביו

 ', גמד'משנה י', פרק (פסחים וכאן הבן שואל לאביו וכו' 

כי בלילה הזה הנה הוא בחי' גדלות ז הרמ. )א"דף קטז ע
שני הוא בבחי' שאלה מאב"א לב"ן ואח"כ היא 

וכאן הבן שואל מה  חוזרת בעיני' כנ"ל כיל"ח. והבן:
בזה מפני מה דוקא  צריך להתבונן, (שם)נשתנה 

במצוה זו צריך שאלת הבן ולא כן בכל המצות 

זמניות כגון תקיעת שופר ונטילת לולב יהי' ג"כ צריך 
עפ"י הידוע לי"ח  אכן יבוארלשאול מה נשתנה.  הבן

שהקדמונים רמזו בזה , חכמת נסתר]–ן "[ליודעי ח
סודות עמוקים. כאן עולה גימ' ע"ב עם הכולל. ושם 
ע"ב הוא עולם האצילות ב"ן הוא עולם העשי'. וזה 

אשרי מי שבא  (פסחים נ, א)הפי' במה שאמרו חכז"ל 
בידו אינו מובן לכאן ותלמודו בידו. הלשון תלמודו 

שמשמע שילך לפני חכם לעמוד על הבחינה מה 
לא  (אבות א, יז)שלמד מעודו. אכן מבואר ע"פ מ"ש 

המדרש העיקר אלא המעשה פי' שיביא את לימודו 
לעולם העשי'. וזהו אשרי מי שבא לכא"ן הוא מדת 

וזה ג"כ פי' בגמ' וכאן  .החסד ומביאו לעולם העשי'
עשי' וצריך להמשיך הבן שואל. בן הוא עולם ה

החסדים משם ע"ב עולם האצילות. וזה שמסיים 
עבדים היינו כו' להמשיך החסדים שהיו אז שיהיו 

  ל. ", עכג"כ עתה. אמן

זוהר  (משלי ל ד):מה שמו ומה שם בנו  מסורת הזוהר:
סובב על בינה וז"א. שב' קוי  (סולם אות קנד): ויצא

ם אבא הבינה שהיו נקראים חכמה ובינה השיגו הש
ואמא, וז"א השיג השם בן אליהם, שנתחדש ויצא 
מהם. וכן ישראל נקרא בן להקב"ה כיון שדבק בו. 
פירוש, כי נשמות הצדיקים מתדבקים בהקב"ה על 
ידי שעולים למ"ן וכו', ונעשים לקו אמצעי על דרך 
שז"א עלה למ"ן לבינה ואז כל אותו השיעור 

תיה, שנשמות הצדיקים גרמו לצאת בהקב"ה ושכינ
חכמה הוא  (סולם אות רנו):יתרו זוכות בו גם הן וכו'. 

שמו, תפארת הוא בנו. כי חו"ב הם או"א של תפארת 
דבקות המלך בבנו,  (סולם אות שפ):תרומה כנודע. 

(סולם אות ויקהל בסוד הכתוב מה שמו ומה שם בנו. 

הקב"ה וישראל. הקב"ה הוא שם הוי"ה, ושם בנו  מג):
(סולם אות  ויקהלי בכורי ישראל. הוא ישראל כמ"ש בנ

 (סולם אות תריב): רע"מ פנחסאליהו הנביא.  מט):

חכמה ותפארת. חכמה הוא הוי"ה במילוי אלפין, 
שהוא מ"ה, ובנו דחכמה שהוא תפארת הוא גם כן 
הוי"ה במילוי מ"ה. כי חכמה ותפארת שוים והחשבון 
של הוי"ה במילוי אלפין הוא סוד מלכות, כמבואר 

 (אות קיח): תע"ס חט"זים מאירות ענף עז. גם בפנ

  משער הפסוקים. 

ַמִיםתור‰ ‡ור:   ָ יט ‰' ָרָ‡‰ ִמׁשּ ת ִ‰ּבִ ל ‡∆ י ּכָ ≈ י (ת‰לים ל‚ י‚).ָ‰ָ‡ָ„ם  ּבְ „ ּכִ ן עו… „ ָחזו… ע≈ ַח וְ  ַלּמו… ץ ָיפ≈ ב ְול…‡ ַלּק≈ ‰ ִיְתַמְ‰ַמּ‰  ִ‡ם ְיַכּז≈  ַחּכ≈
י לו…  ר  ל…‡ ָיב…‡ ב…‡ ּכִ ַמִים ָעָל‰ ִמי ‚).(חבקוק ב ְיַ‡ח≈ ַר„ ׁשָ ָחְפָיו רּוַח  ָ‡ַסף ִמי ַוּי≈ ְמָל‰ ַמִים רָצַר  ִמי ּבְ ִ ׂשּ ִקים ִמי ּבַ ל ‰≈ י ּכָ ץ ַ‡ְפס≈  ַמ‰ ָ‡ר∆

מו…  ְ ם ּוַמ‰ ׁשּ ∆ ו…  ׁשּ י ּבְ ָ„ע ּכִ   (משלי ל „). ת≈
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  ארבע כוסות  � 

  קלו)-(‡מור, סולם ‡ות קל‰‡רבע כוסות 

ס≈ : זו‰ר: (קל‰) י יו… י ַ‡ ָ‡ַמר ִרּבִ יְלָי‡ ֲ‡ַמ‡י. ָ‡ַמר ִרּבִ ַ‰‰ּו‡ ל≈ י ּ„ְ ס≈ ע ּכַ י ַ‡ְרּבַ ≈‰ָ ,י‡, י ‡, ָ‰‡ ‡ּוְקמּוָ‰ ַחְבַרּיָ   ּבָ

יל „' זו‰ר:  ב≈ ָקָ‡ זו‰ר:זו‰ר:ָלק√ יָס‡ ָסָב‡, ּ„ְ ַרב י≈ ִסְפָר‡ ּ„ְ יר ‰ּו‡ ּבְ ּפִ ת. ֲ‡ָבל ׁשַ ‡ּולו… ְ‚ּ ‡ יׁשָ ִ‡יל ְוִזּוּוָ‚‡ ַקּ„ִ ַמר ‰ו…

ַ‰‡י  ַכח ּבְ ּתְ ִ‡יּוּ ִ‡ׁשְ ִרין, ּ„ְ ע ִקׁשְ ַ‡ְרּבַ ָכל ִסְטִרין, ְוִזּוּוָ‚‡ ‰ּו‡ ּבְ יְלָי‡ ּבְ ‡, ל≈ ‡ ִמן ּ„ָ י ּ„ָ ְרׁש≈ ין, ְוָל‡ ִמְתּפָ ְרּ‚ִ ן „' ּ„ַ

ָ‰‡ זָ  ִ‚ין ּ„ְ ַעְרָ‡, ּבְ ן ִ‡ּתְ ְל‰ו… ְ„ָווָת‡ ּ„ִ ח∆ ַכח, וֲ‡ָן ּבְ ּתְ ‡ ִ‡ׁשְ „ ִזּוּוָ‚‡ ּ„ָ ָ‡ִחי„ ּכַ ַמ‡ן ּ„ְ ‰ּו, ּ„ְ יָ‡ ּבְ י כ≈ ָ„‡, ָזכ≈ ּבְ

 „ ְעּבַ יָן ְלמ∆ יָלָוון, ּוָבע≈ ָ‡ר ל≈ ל ׁשְ ‡ ִמּכָ יְלָי‡ ּ„ָ י ל≈ ≈ ּתַ ‡ ִ‡ׁשְ ‡. ְוַעל ּ„ָ כ…ּלָ יְלָי‡, ׁשְ ּבְ ַ‰‡י ל≈ י ּבְ ְח„≈ ‡, ּוְלמ∆ כ…ּלָ ָמ‡ ּבְ

:‡ ‡ ְוַתּתָ יּלָ ְ„ְווָת‡ ‰ּו‡ ְלע≈ ח∆ ִ‚ין ּ„ְ ע: (קלו) ּבְ ין ַ‡ְרּבַ ע ִ‡ּל≈ ַ‡ְרּבַ „ ָ‡ַמר, ּ„ְ יָן ְל‰ּו. ַמ‡י ַטְעָמ‡. ‚ְּ  ְועו… ת ָקר≈ ‡ּולו…

ל" ≈‡ ְלָ‡ְך ַ‰ּ‚ו… י, "ַ‰ּמַ ל ִ‡ְתְקר≈ ≈‡ ְתָרָ‡‰, ּ‚ו… ‡ ּבַ ְרּ‚ָ ַ‰‡י ּ„ַ ִ‚ין ּ„ְ ‡ ַעל )מז חבר‡שית מויחי, ( ּבְ ּלָ ל, ‡∆ ≈‡ י ּ‚ו… . ְוָל‡ ִ‡ְקר≈

יָמ‡ ָעָלּ‰ ְוִָ‰יר ָלּ‰. ְוָ„‡ ָל‡  ַקּיְ ְ„ּ ,‰‡ָ ָר‡ ִעּלָ ַ„ְרָ‚‡ ָ‡ח√ יק ָלּ‰ ְ ְיָ„‡ ּ„ְ יןַ‡ּפִ ר≈ ין ּתְ ִ‡ּל≈ ‡ ּבְ ּלָ ָר‡, ‡∆ ין  ‰ו… ְרּ‚ִ ַ„ּ  

ת ִיְ‰ּו:   ‡ּולו… ע ּ‚ְ ין ַ‡ְרּבַ „' ִ‡ּל≈ ַכח, ּ„ְ ּתְ יּ‰. ִ‡ׁשְ ָעל≈ ְ„ּ  

  סולםה

  אלו ארבעה כוסות של לילה ההוא, למה. א"ר אבא, הרי העמידו החברים שהם כנגד ד' , א"ר יוסי :קלה)(

אבל יפה הוא מבואר בספרו של ר' ייסא סבא,  (פסחים צט:)תי וגאלתי ולקחתי. גאולות, והוצאתי והצל :קלה)(

הוא יחוד הקדוש נמצא בלילה ההוא בכל הצדדים, בין בחכמה ובין בחסדים, והיחוד שאמר, כיון שה

ואנו זה נמצא, שהן חו"ב ות"ת ומלכות, יחוד בארבעה קשרים, שהם ד' מדרגות, שאינן נפרדות זו מזו כש

כי מי שאחוז בזה, דהיינו בהארת  משום שזכינו בהן, בשמחה שלהן, ושותים כנגדן ד' כוסות, מתעוררים

לילה הזה מכל שאר הלילות וצריכים לעשות וליחד  וע"כ נשתנהזוכה בכל ד' מדרגות חו"ב תו"מ. יחוד ה

חו"ב ועוד אמר, שארבע אלו,  :קלו)( השם בכל, ולשמוח בלילה הזה משום שהוא שמחה למעלה ולמטה.

תו"מ, קוראים אותם ארבע גאולות, מהו הטעם. הוא משום שמדרגה אחרונה הזו, דהיינו מלכות, נקראת 

דהיינו המלאך הגואל. ואינה נקראת גואל, אלא על ידי מדרגה אחרת עליונה, שהוא ת"ת, העומדת  גואל.

שהם חכמה ובינה, שת"ת  עליה ומאירה לה. וזה, ת"ת, אינו מוציא אליה אור אלא באלו ב' מדרגות שעליו,

  (אמור,  מקבל מהם, נמצא שארבע אלו, חו"ב תו"מ, הם ד' גאולות. להיותם נקשרים במלכות, הנקראת גואל.

  .ב)"ג דף צה ע"י ח"קלו, דפו-סולם אות קלה  

  ----------בני היכלא----------

תמצית דברי  פירושים בזוהר: 'ארבע כוסות בשמחה: ב
ביאור תקנת שתיית ד'  לו),ק-(אמור קלההזוהר כאן 

כוסות יין כנגד ד' גאולות דהיינו ד' לשונות של 
, כנזכר גם והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי  גאולה:

ולא יפחתו לו  (דף צט ע"ב):במשנה מסכת פסחים 
 כנגד - כוסות ארבע רש"י:מארבע כוסות של יין. 

 מצרים בגלות האמורים גאולה לשוני ארבעה
 אתכם וגאלתי אתכם הצלתיו אתכם והוצאתי

וארא, עכ"ל. ידוייק לשון  בפרשת אתכם ולקחתי
, שתיכף אחר שהזכיר את קלה) '(אמור תחיהזוהר כאן 

טעם שתיית ארבע כוסות על דרך הנגלה, הוסיף 
ייסא סבא טעם הדבר מבואר יפה.  'שבספרו של ר

דהיינו ביאור ד' הכוסות על דרך הסוד. ומבאר 
כוסות בליל פסח,  'יית דלשת טעמים 'בבהרחבה 
יש עוד . ה טעם השני]"ה טעם הראשון וד"[דכדלקמן 
ְ„ְווָת‡  [בלשון הזוהרלהתבונן  ח∆ ִ‚ין ּ„ְ יְלָי‡, ּבְ ַ‰‡י ל≈ י ּבְ ְח„≈ ּוְלמ∆
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‡ ‡ ְוַתּתָ יּלָ הכוסות היא השתתפות  'ששתיית ד ,]‰ּו‡ ְלע≈

כל אחד בשמחה הגדולה שבכל העולמות בלילה זה. 
גות עליונות בשלמות, שמהם מדר 'שהיא הארת ד

הגאולות. ודבר פשוט הוא, ששמחת כל  'נמשכים ד
אדם היא כפי ערכו: שמחת הצדיקים גדולה כשיעור 

ב "השגתם במדרגות העליונות. שמחת הילדים וכיו
 'היא במיני מתיקה כקליות ואגוזים. כדאיתא בגמ

ע הלכות ", וכן נפסק בשוא)"(דף קט עמסכת פסחים 
: כיצד משמחן, ח סימן תקכט סעיף ב)"(אויום טוב 

. שכעין חלוקה 'הקטנים נותן להם קליות ואגוזים וכו
זו בשיעור השמחה וההשגה היה ביציאת מצרים. 
שהיו ששמחו על גאולה גשמית, והיו ששמחתם 
הייתה בעיקר על הגאולה הרוחנית. לקמן מובאים 

הגאולות רמוז בפסוק שובי  'ז, שסוד ד"דברי התיקו
. בזה יובן 'וגו "בך נחזהשולמית שובי שובי ושובי ה

 '[בתפילשון הפייט הנאמר ביוצר לשבת הגדול 

. שבגאולת ישראל "ארבע כוסות כבמחזה", מוסף]
. "ונחזה בך"הרמוזה בארבע כוסות, יתקיים הפסוק 

מ פנחס, המבאר "עוד מובא לקמן דברי הזוהר רע
הגאולות על התחלקות זמן הגאולה  'את סוד כל ד

רוחות  'זמנים כפי פזורת ישראל בד 'אחרונה לדה
   העולם.

, (סולם אות קלה) כוסות יין 'לשתיית ד טעם הראשון
ואנו מתעוררים [לשון הסולם: משום שמחת הגאולה. 

בשמחה שלהן, ושותים כנגדן ד' כוסות, משום שזכינו 
 'הכוסות היא שהם כנגד ד '. היינו, שכוונת ד]בהן

 מ]"ב תו"[חופארת ומלכות המדרגות חכמה ובינה ת
 'המאירות ביחוד הגדול של ליל פסח. ושתיית ד

כוסות היין הם בסבת השמחה שזכינו בכל זה דהיינו 
בשלמות אור החכמה ואור החסדים. כי מי שאחוז 

ה ועם ישראל המאיר "בהארת היחוד הזה של הקב
מ. על כן, "ב תו"מדרגות חו 'בלילה זה, זוכה בכל ד

לילה זה ולהשתתף בשמחה צריכים לשמוח ב
העליונה המאירה למעלה ולמטה. היינו, שטעם 

הכוסות הוא משום השמחה הגדולה על  'שתיית ד
ארבע מדרגות עליונות המאירות לבני ישראל בלילה 
זה. ידויק לשון הזוהר והסולם, ששיעור השמחה הוא 

בהארת יחוד זה.  [ואחוז]כפי מה שהאדם אוחז 
ל אדם את חשיבות עם כלומר, שכשיעור הבנת כ

ה עד שגאלם ממצרים בניסים "ישראל לפני הקב
, וכשיעור שהאדם מבין את החירות 'גדולים וכו

שזכינו בה ביציאת מצרים ובקבלת התורה, כן תגדל 
שמחתו וכן ירגיש את האורות הגדולים המאירים 

  בליל הסדר. 

, (אמור סולם אות קלו)המבואר בזוהר כאן  טעם השני
כוסות הן כנגד המדרגות המאירות ה 'שאלו ד

. ש המלאך הגואל]"[כמלספירת מלכות הנקראת גואל 
גאולות.  'מדרגות הנקראות בשם ד 'שביחד הן ד

שכולן יחד מאירות לעם ישראל. ואלו הן: הנמוכה 
מכולן היא ספירת מלכות הנקראת גואל. מעליה 

, המאירה לה. וספירת ת]"[תהיא ספירת תפארת 
ה אלא בהארת הספירות חכמה ת אינה מאיר"ת

המדרגות נקראת  'ובינה. נמצא שהארת כל אלו ד
גאולות, וכולן מאירות לעם ישראל בלילה  'בשם ד

כוסות היין הן כנגדן. שעל ידי שתיית  'זה. על כן ד
משקה חשוב כיין המשמח, אנו מראים את שמחתנו 

שהסבר הזוהר בטעם  בהן. אגב אורחא: בכל זה יובן,
גאולות, עולה בקנה  'הכוסות שהוא כנגד ד 'שתיית ד

אחד עם הטעם המפורסם בדרך הנגלה שהוא כנגד 
י "לשונות של גאולה. כדאיתא בפירוש רש 'ד

  .ב)"(דף צט עמסכת פסחים  'ם בגמ"ורשב

עוד ידוייק לשון  מה נשתנה: שאלת ד' כוסות בלילה הזה:
, שמזכיר את שינוי ליל פסח (אמור אות קלה)הזוהר 
כוסות היין, בלשון  'ילות השנה, שבשתיית דמכל ל

(מסכת פסחים פרק י מה נשתנה. כעין לשון המשנה 

, על שאר השינויים שבלילה זה. להלן לשון משנה ד)
הזוהר: אמר ר' יוסי. הני ארבע כסי דההוא ליליא 

אשתני ליליא דא מכל שאר ל דא ועאמאי. ומשיב, 
ה כוסות של אלו ארבע, א"ר יוסי הסולם:. 'וכו לילוון

נשתנה לילה הזה ל כן וע. ומשיב, לילה ההוא, למה
וצריכים לעשות וליחד השם בכל,  ,מכל שאר הלילות

ולשמוח בלילה הזה משום שהוא שמחה למעלה 
אופן נוסף לביאור שאלת  הערה:ל. ", עכ'וכו ולמטה

מה נשתנה על ארבע כוסות נראה על פי דברי הזוהר 
לעיל ד"ה ד' גאולות וח' פעמים (סולם אות תלג, מובא ויקהל 

שם מבואר שהם ד' גאולות בכל יום, שכנגדם  אמת),
תקנו להזכיר ד' פעמים אמת בתפלת שחרית 
ן בברכת אמת ויציב, ולכופלם וכו', יעוי"ש. לפי זה יוב

ששואל על השינוי, שבליל פסח שותים ד' כוסות 
כנגד ד' הגאולות ומאי שנא מכל יום. על כך השיב 

 (אמור אות קלה הנ"ל),בא מדברי ר' ייסא סבא לו ר' א
שמצד שלימות היחוד שבלילה זה יותר משאר 
הימים, שותים כנגדם ד' כוסות יין בשמחה. מה שאין 

  כן בשאר ימות השנה.     

, א)"י דף קמד ע"(דפוז "בתיקו תיקוני זוהר: ארבע כוסות:
 'כוסות יין בליל פסח. שכנגד ד 'הזכיר שתיית ד

ה "שאמר הקב "שובי"פעמים  'רמוזות בדגאולות ה
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ש: "לכנסת ישראל. שהגאולה תלויה בתשובה. כמ
(שיר  "שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך"

 'אותיות שם אדנות, וד '. שהם כנגד דהשירים ז א)
י דף קמד "פו'(דז "ה. להלן לשון התיקו"אותיות שם הוי

, שכינה]ה ל"[יאמר הקב בההוא זמנא יימא לגבה: א)"ע
שובי שובי השולמית, בתרי בתים דאינון בית ראשון, 
ובית שני לתתא, שובי שובי בבית ראשון ושני 
לעילא, ונחזה בך. דבר אחר, שובי שובי ארבע זמנין, 
בארבע אתוון דילה דאינון אדנ"י, ונחזה בך בארבע 

, אמר קודשא בריך ה]"[הוי אתוון דיליה דאינון יקו"ק
רבע זמנין שובי בשכינתא הוא לגבי ישראל, א

בתיובתא, ונחזה בך בארבע כוסות דפורקנא דאינון 
דחייבין ביה ישראל למשתי ארבע כוסות, בפסח, 

שובי שובי בארבע יחודין  כגוונא דארבע גאולות,
דילך, ונחזה בך בארבע חיוון, ונחזה בך  (ס"א יסודין)

בשמיא וארעא, ומיד "ישמחו השמים ותגל הארץ 
  ז."ל התיקו"עכ ם ה' מלך"ויאמרו בגוי

מ "בזוהר רע גאולות: 'כוסות וד 'מ פנחס: ד"זוהר רע
הגאולות, שכולן בגאולה  'פנחס, מבאר את סוד ד

האחרונה. אלא, שהן מתחלקות לזמנים שונים 
רוחות  'בגאולת פזורת ישראל בד [הפרשי זמן]
ש ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ. "העולם, כמ

הכוסות היא, על  'ת בשתיית דכלומר, שכוונה נוספ
הגאולות העתידות  ', על ד'שמחתנו ובטחוננו בה

קצווי תבל. להלן  'להיות בגאולת כל עם ישראל מד
: תשמט)-(סולם אות תשמחמ פנחס "לשון הזוהר רע

ֶאָּלא ַאְרַּבע ְּגאּולוֹת ֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי, ָלֳקֵבל ַאְרַּבע  :(תשמח)

ן ְּדִיְׂשָרֵאל ְמפּוָזִרין ְּבַאְרַּבע ִּפּנוֹת ָעְלָמא, ּכוֹסוֹת ְּדֶפַסח. ְּבִגי
: (תשמט). 'וכוְוִאיּנּון ִּדיהוֹן ְרחוִֹקין ֵמאּוִמין, ַאְקִּדימּו 
ְּדָרִכיב  ה"הויּופּוְרָקִנין ִאֵּלין, ִיהוֹן ְּבַאְרַּבע ֵחיָון, ְּבֵׁשם 

אלא ארבע גאולות עתידים  הסולם:. 'וכו ָעַלְייהּו
ארבע כוסות של פסח, שהם בסוד  להיות כנגד

מ. משום שישראל מפוזרים "ב תו"הספירות חו
ב "בארבע רוחות העולם שהם בסוד הספירות חו

מ. ואלו שיהיו מאומות הרחוקות מקדימים "תו
חיות  ': וגאולות אלו תהיינה בד(תשמט). 'להגאל וכו

ה הרוכב "המרכבה, אריה שור נשר אדם, בשם הוי
מ פנחס, מאמר ארבע "(רעסולם ל ה". עכ'עליהן וכו

  .גאולות)

בזוהר  כוסות יין בליל הסדר: 'הערה: רמז נוסף לד
המטעמים  מבואר עניין ,קל)-(סולם אות קכחתולדות 

שהכינו רבקה ויעקב ליצחק, לפני שברך את יעקב. 
ומפורש בזוהר שם, שערב פסח היה ושני גדיי העזים 

דות, (תולי "תבשילים. כמפורש ברש 'היו בסוד ב

[וכמבואר לקמן , בשם פרקי דרבי אליעזר בראשית כז ט)

. אם כן, לכאורה היה ה זרוע וביצה שבקערת הסדר]"בד
אפשר לבאר גם את המשך הפסוקים שם, שנאמר 

 , שהוא רמז לשתיית יין(שם, כז כה) "ויבא לו יין וישת"
   בליל הסדר.

אמרי  בספר כוסות בירושלמי: 'מקור ד אמרי שמאי:
ל, מועדים, פסח, "שמאי גינזבורג זצ 'ג ר"מזקני הרה( שמאי

(פסחים פרק , הביא את דברי תלמוד ירושלמי אות שלט)

הכוסות הוא כנגד  'יוחנן טעם ד ', שלדברי רי הלכה א)
ארבע גאולות, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. 

כוסות  'יהושע בן לוי, טעמם הוא כנגד ד 'ולדברי ר
פעמים כוס.  'ים שם דשל פרעה. שנאמר בפסוק

וכוס פרעה בידי, ואשחט אותם על כוס פרעה, ואתן "
. "את הכוס על כף פרעה, ונתת כוס פרעה בידו

, "והבאתי"ומציין, שכפי שיש לשון חמישי של גאולה 
ויתן הכוס על "כן נאמר פעם נוספת בכוסות פרעה 

  . כא) '(בראשית מ "כף פרעה

ית כִּ ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַ‰ׁשּ  תור‰ ‡ור: ּוַלּמִ ׁשּ ֱחזּו ּבַ ְך ַמ‰ ּת∆ ‰ ּבָ ֱחז∆ ∆ית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְו ֲחִָיםּוַלּמִ   .ש ז ‡)"(שי‰ ְמח…ַלת ַ‰ּמַ

  מגיד  �

  קפ)-(ב‡, סולם ‡ות קעט סיפור יצי‡ת מצרים בשמח‰

‡: (קעט)זו‰ר:  ַתר ּ„ָ ּקּוָ„‡ ּבָ יִציַ‡ת ִמְצַרִים, ּ„ְ (פקו„‡ כו) ּפִ ָבָח‡ ּ„ִ ׁשְ ר ּבִ ַ‰‡י , ְלַסּפ≈ י ּבְ ע≈ ּתָ ר ָׁש, ְלִ‡ׁשְ   ִ‡י‰ּו ִחּיּוָב‡ ַעל ּבַ

ְ„ זו‰ר:  ח∆ י ּבְ יִציַ‡ת ִמְצַרִים, ּוְבַ‰‰ּו‡ ִסּפּור ַחּ„≈ י ּבִ ע≈ ּתָ ִ‡ׁשְ ר ָׁש ּ„ְ ל ּבַ ִקיְמָ‡, ּכָ ָבָח‡ ְלָעְלִמין. ָ‰ִכי ‡ו… ין ִ‡י‰ּו ׁשְ ָו‰, ַזּמִ
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‰וּ  י ּ„ְ ָ‡ת≈ ‡ ְלָעְלָמ‡ ּ„ְ ִכיְּתָ ׁשְ י ּבִ ח„≈ ַ‰‰ּו‡ ְלמ∆ י ּבְ ִריְך ‰ּו‡ ַחּ„≈ ‡ ּבְ יּ‰, ְוקּוְ„ׁשָ ָמר≈ י ּבְ ַחּ„≈ ר ָׁש ּ„ְ ַ‰‡י ִ‡י‰ּו ּבַ ְ„ּ ,‡ „ּו ִמּכ…ּלָ ‡ ח≈

ׁשְ : (קפ). ִסּפּור ָמעּו ִסּפּוָר‡ ּ„ִ ן, ִזילּו ּוׁשְ יּ‰, ְוָ‡ַמר לו… יל≈ ַמְלָיי‡ ּ„ִ ִריְך ‰ּו‡ ְלָכל ּפָ ‡ ּבְ ִיׁש קּוְ„ׁשָ ֲעָת‡, ּכָ יּ‰ ׁשַ יִלי, ָבָח ּב≈ ִ„ּ ‡

ֲ‰ַ„ְיי‰ ִרין ּבַ ין, ְוַ‡ְתָיין ּוִמְתַחּבְ ׁשִ ְּ ‰ּו ִמְתּכַ ּלְ ין ּכֻ ≈„ פּוְרָקִי. ּכְ ‡ן ּבְ ַי, ְוַחּ„ָ עּו ּבָ ּתָ ָק‡ ִמׁשְ ָמעּו ִסּפּוָר‡ ּ„ְ ל, ּוׁשְ ָר‡≈ ִיׂשְ ּו ּ„ְ

ין ַ‡ְתָיי ≈„ ן, ּכְ י‰ו… פּוְרָקָ‡ ְ„ָמר≈ ְ„ָו‡ ּ„ְ ח∆ ‡ן ּבְ ָק‡ ַחּ„ָ ָבָח‡, ּ„ְ ׁשְ ין ּוְ‚בּוָרן ּ„ִ ל ִ‡יּּון ִּסִ ִריְך ‰ּו‡, ַעל ּכָ ‡ ּבְ יּ‰ ְלקּוְ„ׁשָ ָ„ן ל≈ ן ְו‡ו…

ן ָמ‡ִרי‰ו… ְ„ּ ‡ָפּוְרָק ְ„ָו‰ ּ„ְ ח∆ ‡ן ּבְ ַחּ„ָ ַ‡ְרָע‡, ּ„ְ יּ‰ ּבְ ִ‡ית ל≈ ְ„ּ ‡ יׁשָ ‡ ַקּ„ִ יּ‰ ַעל ַעּמָ ָ„‡ן ל≈ יָל‡ : (קפ‡). ְו‡ו… יּ‰ ח≈ ָסף ל≈ ין ִ‡ּתו… ≈„ ּכְ

ילָּ  ‡ ְלע≈ ּבְ ּוְ‚בּוְרּתָ „ ְמׁשַ ‡, ּכַ יָל‡ ּוְ‚בּוְרּתָ ָסף ח≈ ִ‡ּתו… ְ„ּ ,‡ ַמְלּכָ ן, ּכְ י‰ו… יָל‡ ְלָמ‡ר≈ י ח≈ ַ‰‰ּו‡ ִסּפּוָר‡ ַיֲ‰ב≈ ל ּבְ ָר‡≈ ִחין ‡, ְוִיׂשְ

ְך, ִ‡ית לְ  ‰ּו. ּוְבִ‚ין ּכָ ּלְ יּ‰ ַעל ּכֻ ק ְיָקר≈ ּלָ יּ‰, ְוִ‡ְסּתַ ֲחִלין ִמָקמ≈ ‰ּו ּ„ַ יּ‰, ְוֻכּלְ ָ„ן ל≈ יּ‰, ְו‡ו… בּוְרּת≈ ְ‚ּ ‡ ִסּפּור ּ„ָ י ּבְ ע≈ ּתָ ָח‡ ּוְלִ‡ׁשְ ּבְ ׁשַ

ִריְך ‰ּו‡, ּוְלַפ  ‡ ּבְ י קּוְ„ׁשָ ִ„יר ָקמ≈ י ּתָ ע≈ ּתְ ר ָׁש, ְלִ‡ׁשְ ָב‰ ִ‡י‰וּ ַעל ּבַ ‡, חו… ָ„ּ ‡ְָוו‚ַ ַמר. ּכְ ִ‡ּתְ ָמ‰ ּ„ְ ָכל ִ‡יּּון ּכְ י ִיָס‡ ּבְ ְרסּומ≈

ָעַב„ ין ּ„ְ יָמ‡, ֲ‡ַמ‡י ִ‡י‰ּו : (קפב). ִיּסִ ָ‡, ְוִ‡י ּת≈ י ְלָבַתר ּ„ְ ‰ו≈ ֲ‰ָו‰, ְוי∆ ל ַמ‰ ּ„ְ ‡, ּכָ ִריְך ‰ּו‡ ָיַ„ע ּכ…ּלָ ‡ ּבְ ָבָת‡, ְוָ‰‡ קּוְ„ׁשָ חו…

 ִ י ר ָׁש ְלַפְרסּומ≈ ‡י ִ‡ְצְטִריְך ּבַ ‡ ַוּ„ַ ּלָ ִ‡י‰ּו ָעַב„, ְוִ‡י‰ּו ָיַ„ע. ‡∆ יּ‰, ַעל ַמ‰ ּ„ְ ‡ ָקמ≈ ְרסּוָמ‡ ּ„ָ י ֲ‡ַמ‡י ּפִ ע≈ ּתָ יָס‡, ּוְלִ‡ׁשְ

יּ‰ ּבְ  ין, ְוָחָמ‡ן לו… ָקמ≈ ׁשִ ְּ ‡ ִמְתּכַ יּלָ ְלע≈ ַמְלָי‡ ּ„ִ ִקין, ְוָכל ּפָ ין ַסּלְ ִ‡יּּון ִמּלִ ִ‚ין ּ„ְ ִ‡י‰ּו ָעַב„, ּבְ ‰ּו ָכל ַמ‰ ּ„ְ ּלְ ָ„‡ן ּכֻ   ן, ְו‡ו…

  ‡ ‡ ְוַתּתָ יּלָ יּ‰ ָעַלְיי‰ּו ע≈ ק ְיָקר≈ ּלָ ִריְך ‰ּו‡, ְוִ‡ְסּתַ ‡ ּבְ   .ְלקּוְ„ׁשָ

  סולםה

  וכו': המצוה שלאחר זו, הוא לספר בשבח יציאת מצרים, שהוא חוב על  כו)פקודא (פקודא בתר דא  :קעט)(

 ושמח בספורהאדם לעולם לספר בשבחים האלו. כך העמדנו, כל אדם המספר ביציאת מצרים,  :קעט)(

הוא אדם השמח ההוא בשמחה עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא, שהיא שמחה מכל צד, שזה 

בה בשעה, מקבץ הקב"ה את כל החבורה שלו, ואמר להם,  :קפ)( בספור ההוא שלו. מחוהקב"ה ש באדונו,

לכו ושמעו הספור של השבח שלי שמספרים בני, ושמחים בגאולתי. אז מתקבצים כולם ובאים ומתחברים 

בשמחת הגאולה מאדונם, ובאים ומודים להקב"ה, על כל  ושומעים ספור השבח ששמחיםעם ישראל, 

 :קפא)( בשמחת הגאולה של אדונם. ששמחיםגבורות ומודים לו על עם הקדוש שיש לו בארץ אלו הנסים וה

אז נתוסף לו כח וגבורה למעלה. וישראל בספור ההוא נותנים כח לאדונם, כמלך שנוסף לו כח וגבורה בעת 

פר בספור שמשבחים גבורתו ומודים לו, והכל יראים מפניו ועולה כבודו על כולם. ומשום זה, יש לשבח ולס

הזה, כמו שלמדנו. כעין זה חוב הוא על האדם, לספר תמיד לפני הקב"ה ולפרסם הנס בכל אלו הנסים 

ואם תאמר, למה הוא חוב לספר את הנסים, והלא הקב"ה יודע הכל, כל מה שהיה ויהיה  :קפב)( שעשה.

י צריך האדם לפרסם לאחר מכן, ולמה הפרסום הזה לפניו על מה שהוא עשה והוא ידע. ומשיב, אלא ודא

משום שאלו המלות עולות, וכל הפמליא של מעלה מתקבצים , [ומשיב]הנס ולספר לפניו מכל מה שעשה, 

  ב דף "י ח"קפב, דפו-(בא, סולם אות קעט ורואים אותם, ומודים לפני הקב"ה, ועולה כבודו עליהם למעלה ולמטה.

  .א, מאמר לספרא בשבחא דיציאת מצרים)"מא ע-ב"מ ע  

  ----------בני היכלא----------

תמצית דברי הזוהר,  ספור יציאת מצרים בשמחה:
שהמעלה הגדולה היא, בספור יציאת מצרים מתוך 
שמחה. ידוייק לשון הזוהר, שכל אדם המספר ספור 

ה שמח בספור ההוא שלו, והאדם "זה בשמחה, הקב
המספר יזכה לשמוח עם השכינה בעולם הבא שהיא 

ה "להלן יתבאר ששמחת הקב שמחה בכל הצדדים.
וכבודו בסיפור זה, נועדה לתועלתנו. שככל שנכיר 

בטובה שעשה עמנו כן תגדל הודאתנו. על כן יש 
מ בשמחה עדות על הכרת הטובה, "בספור יצי

על דרך  שהכרה זו גדלה ומעמיקה משנה לשנה.
כגון אב שהכין ונתן מתנה חשובה וחכמה עד משל: 

דברי הודאת הבן על מאוד לבנו יקירו. שמתוך 
המתנה שקיבל, מבין האב עד כמה הבן משיג בדעתו 
את חשיבות המתנה. שאם הודאתו היא מלים 
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בעלמא, אין בהן לשמח את האב אלא לצערו. כיון 
שמבין מכך, שאין בנו יקירו מכיר בערך המתנה. 
אמנם אם אינו פוסק להודות ולשבח לאביו 

לה בהתפעלות עצומה מתוך אושר ושמחה, גד
שמחת האב עד מאוד, כיון שרואה שרצונו להטיב 
עם בנו יקירו מתקיים. על ידי שהבן יקיר לו, מכיר 
בטובה שעשה עמו ונתן לו. כעין המבואר בהקדמת 

, שמבאר שם את (סעיף לג)הסולם לספר הזוהר 
 "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים"הפסוק 

יקיר,  ה עם הבן", שהשעשועים של הקב(ירמיה לא יט)
ק "[שאותיות גיכהם בשיעור שאותו הבן מכיר בו 

  . מתחלפות זו בזו]

בזה יובנו במקצת גם המשך דברי הזוהר  יכיר: –יקיר 
, ששואל מה הוא החוב לספר ביציאת (אמור קפב)כאן 

ה יודע את כל מה שעשה. ומשיב, "מצרים. הרי הקב
שכאשר אלו המלים עולות למעלה מתעלה כבודו 

. שבכל המתבאר עד הנה יובן, שכפי 'כוה ו"של הקב
שהאדם שמח בספור הזה, כן מתרבה השמחה בכל 
העולמות, כיון שמתוך סיפור זה ניכר הכרת בני 

ה נתן להם ביציאת מצרים "ישראל במתנה זו שהקב
  מעבדות לחירות. 

יתור‰ ‡ור:  ִעים ּכִ ֲעׁשֻ „ ׁשַ ל∆ ְפַרִים ִ‡ם י∆ יר ִלי ‡∆ ן ַיּקִ ּוּ  ֲ‰ב≈ ר∆ ְזּכְ ִרי ּבו… ָזכ…ר ‡∆ י ַ„ּבְ ּּו ְֻ‡ם ִמּ„≈ ם ֲ‡ַרֲחמ∆ ַעי לו… ַרח≈ ן ָ‰מּו מ≈ „ ַעל ּכ≈ י‰ (ירמ '‰ עו…

  .ל‡ יט)

   מצה �

ו את ויאפ". שנאמר '[בהגדה: מצה זו שאנו אוכלים על שום מה על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ וכו
   ]'וגו "ולא יכלו להתמהמה 'הבצק וגו

   ‡) -(שמות סולם ‡ות  ול‡ יכלו ל‰תמ‰מ‰ ח]"[„‡

יּ‰ ּ„ְ : ַר ()זו‰ר:  י ִיְצָחק ֲ‰ָו‰ ָקִ‡ים ָקמ≈ ר ַר ּבִ ְלָעָזר ּבַ י ‡∆ יּ‰ ׁשְ ַר ּבִ ן, ָ‡ַמר ל≈ ְמעו… י ׁשִ ת ְלִמְצַרִים ִעם ַיֲעק…ב. ּבִ ‡ ְַחּתַ   ִכיְּתָ

„ ִעּמְ זו‰ר:  ר≈ יב "ָ‡…ִכי ‡≈ ּתִ יּ‰ ְוָל‡, ְוָ‰‡ ּכְ י, .(וי‚ש, בר‡שית מו „) ָך"ֲ‡ַמר ל≈ ‡ ֲחז≈ יּ‰ ּתָ ִכיְּתָ  ָ‡ַמר ל≈ ת ׁשְ ת ְלִמְצַרִים ‡≈ ‡ ְַחּתַ

ת ‡∆  ‡ו… ׁש מ≈ ׁש≈ יב "ּכְ ְכּתִ ּ‰, ְוַ‰ְייּו ּ„ִ ין ִעּמָ יׁשִ יִכין ַקּ„ִ ית ְמָ‡‰ ַ‡ְלִפין ְרּתִ ף ַרְ‚ִלי"ַיֲעק…ב ְוׁשִ ית  ,)לז שמות יבב‡, ( ל∆ יָן ׁשִ ≈ ּתָ

ָ‡‰ ַ‡ְלִפין ְר  ן, כַּ מ≈ ּמָ ‰ּו ְסִליקּו ִמּתַ ין ְַחּתּו ִעם ַיֲעק…ב ְלִמְצַרִים, ְוֻכּלְ יׁשִ יִכין ַקּ„ִ ְצַרִים. ֲ‰ָ„‡ ‰ּו‡ ּתִ ל ִמּמִ ָר‡≈ „ ְָפקּו ִיׂשְ

' ף ַרְ‚ִלי" ְו‚ו… ל∆ ת ‡∆ ‡ו… ׁש מ≈ ׁש≈ ָת‰ ּכְ ס ֻסּכו… ַרְעְמס≈ ל מ≈ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ ְסעּו ּבְ יב, "ַוּיִ ְכּתִ תשם)( ּ„ִ ‡ו… ׁש מ≈ ׁש  . ׁש≈ ׁש≈ ‡ ּכְ ּלָ ֱ‡ַמר, ‡∆ ∆ ‡ל

ין ְך ְָפקּו ִ‡ּל≈ ין, ּכַ ְָפקּו ִ‡ּל≈ ְ„ּ ‡ְָוו‚ַ ת, ּכְ ‡ו… ִע : (‡). מ≈ ‰, ּבְ ִמּלָ י ָרָז‡ ּ„ְ יְרָייָת‡ ָ ְ„ ְוָת‡ ֲחז≈ ִ ין, ַמׁשּ יׁשִ יִכין ַקּ„ִ ין ְרּתִ ְָפקּו ִ‡ּל≈ ְ„ּ ‡

י ֲ‰וּו ִמְתַעכְּ ׁשְ ַקּ„ִ ל ְוָיְ„עּו, ּ„ַ ָר‡≈ ‡, ָחמּו ִיׂשְ ִ‰ילּו ּ„ְ ּתָ ‰ּו ּבְ ן, ְוֻכּלְ י‰ו… ≈י‚ִ יב,ִבין ּבְ ְכּתִ ן ֲ‰ָו‰, ְוַ‰ְייּו ּ„ִ י‰ו… ≈י‚ִ ל, ּבְ ָר‡≈  ָעְב„ּו ִיׂשְ

" ַ‰ּ ּ‰ַ ֲ‡ָבל ָל‡ (שמות שם, יב לט), "ְול…‡ ָיְכלּו ְלִ‰ְתַמְ‰מ≈ יַמר ְוָל‡ ָרצּו ְלִ‰ְתַמְ‰מ≈ יּ‰ ְלמ≈ ‡ ְול…‡ ָיְכלּו.  ֲ‰ָו‰ ל≈ ּלָ יב ‡∆ ּתִ ּכְ

ְרִקיָע‡, ְוַ‰ְייּו ּ„ִ ְוִ‡ְת  ל ּ„ִ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ ל, ֲ‰וּו ּבְ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ ‰ּו ּבְ ֻכּלְ ׁש, ּ„ְ ת ְייַ„עּו ַמּמָ ִ‡ים ִמְצָרְיָמ‰ ‡≈ ל ַ‰ּבָ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ יב, "ּבְ ְכּתִ

ּלָ  ∆‡ , ִ‡ים ִמְצָרְיָמ‰ ִ‡ּתו… ל ַ‰ּבָ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ ת ּבְ מו… ‰ ׁשְ ּל∆ ֱ‡ַמר ְו‡≈ ∆ ‡ָל ‡ ִ‡ים "‡ ַיֲעק…ב", ְוַעל ּ„ָ ל ַ‰ּבָ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ ת ּבְ מו… ‰ ׁשְ ּל∆   ְו‡≈

ת ַיֲעק…ב"   ת ַיֲעק…ב (שמות ‡ ‡), ִמְצָרְיָמ‰ ‡≈ ַקְ„ִמיָת‡ ְוִעם ִמי, ‡≈ ִ‡ים ִמְצָרְיָמ‰ ּבְ   .ַ‰ּבָ
  

  הסולם

  , אמר לו, וכי השכינה ירדה למצרים עם יעקב. אמר לו, ר רבי שמעוןר' יצחק היה עומד לפני ר' אלעזר ב :נ)(

ולא, כלומר, התוכל לומר שלא ירדה, והרי כתוב, "אנכי ארד עמך". אמר לו, בוא וראה, השכינה ירדה  :)נ(
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למצרים את יעקב, ושש מאות אלף מרכבות קדושות עמה. והיינו שכתוב, "כשש מאות אלף רגלי", ולמדנו 

ממצרים. זהו  שש מאות אלף מרכבות קדושות ירדו עם יעקב למצרים, וכולם עלו משם כשישראל יצאו

 כששמאות לא נאמר, אלא  שששכתוב, "ויסעו בני ישראל מרעמסס סכותה כשש מאות אלף רגלי "וגו', 

מאות, זהו רומז, כעין שיצאו אלו שש מאות אלף שלמטה כך יצאו אלו שש מאות אלף מרכבות קדושות 

ושות והמחנות ובוא וראה סוד הדבר, בעת שיצאו אלו המרכבות הקד :נא)( שלמעלה שהיו עמהם.

הקדושים, ראו ישראל וידעו, שהם מתעכבים מלצאת בשבילם מחמת שהם אינם יוצאים, וכל החפזון 

להתמהמה,  רצולהתמהמה", שהיה לו לומר, ולא  יכלושעשו ישראל היה בשבילם, והיינו שכתוב, "ולא 

בילם, ונודע ממש אבל לא כתוב אלא ולא יכלו, שהוא בהכרח משום מחנות המלאכים שהיו מתעכבים בש

 ישראלמכאן, שבני ישראל שכתוב, כולם בני ישראל של הרקיע, דהיינו מלאכים, והיינו שכתוב, "בני 

ולא נאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה אתו, אלא ואלה שמות בני  יעקב",הבאים מצרימה את 

  המלאכים כנ"ל, ועם מי באו,  ישראל הבאים מצרימה את יעקב, שפירושו, הבאים מצרימה מתחילה דהיינו

  .א)"י חב דף ה ע"נא, דפו -(שמות סולם אות נ את יעקב.  

  ----------בני היכלא----------

תמצית דברי הזוהר כאן: שבני  ולא יכלו להתמהמה:
ישראל לא יכלו עוד להתמהמה, כיון שראו את 
מרכבות ומחנות השכינה המוכנים לצאת ממצרים 

כרחו גם הם לצאת מיד לדרך תיכף ומיד. על כן הו
בלא כל שיהוי ומבלי להתמהמה. כלומר, מאחר 
והשכינה ומחנותיה ירדו עם בני ישראל למצרים, 
ובזכותם החזיקו בני ישראל מעמד בכל אותם שנות 
השעבוד, על כן מובן שלא יכלו עוד להתמהמה 
כאשר ראו את מרכבות השכינה וכל פמלייא של 

ועד עתה, שהם מוכנים מעלה שהיו עמם בגלות מאז 
לצאת. להלן יתבאר שההיפך מכך היה אצל לוט, 

, שביקש לעכב עמו גם את "ויתמהמה"כנאמר שם 
  מ שיספיק להוציא את ממונו. "המלאכים, ע

ר "ק אדמו"ר כ"בעת שאמו א:"ר שליט"דברי אדמו
א עיין בדפים אלו, הוסיף לבאר, שעל פי דברי "שליט

לו היו בני ל, שאִ "חז ש"מ יובןנא) -(שמות נאהזוהר כאן 
ישראל נשארים עוד מעט זמן במצרים, היו שוקעים 

. כיון שכל 'של שערי טומאה וכו 'ו בשער הנ"ח
י "עמידתם ושמירתם בגלות מצרים הייתה ע

ה "ש שהקב"השכינה הקדושה שירדה עמם. כמ
אנכי ארד עמך מצרימה "הבטיח ליעקב ואמר לו 

. על כן מפחד ית מו ד)(ויגש, בראש "ואנכי אעלך גם עלה
דטומאה, הוצרכו לצאת מיד  'שלא יפלו לשער הנ

  מבלי אפשרות להתמהמה.

עוד  ס:"לתע 'אי אפשר להתמהמה בתענוג גדול: הק
אפשר להבין בדברי הזוהר כאן, שבני ישראל לא 
יכלו להתמהמה עוד במצרים אחר שראו את מחנות 

השכינה ומרכבותיה ואת האור העליון שהאיר להם 
על פי  ביאור הדבר נראה ה בליל יציאת מצרים."קבה

. להלן (אות מג) ס"דברי בעל הסולם בהקדמה לתע
ה נוהג עם ": ונניח למשל, אם היה הקב(שם)לשונו 

בריותיו בהשגחה גלויה באופן, אשר למשל, כל 
האוכל דבר איסור, יחנק תיכף על מקומו, וכל 
העושה מצוה, ימצא בה התענוג הנפלא בדומה 

ענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה, הגשמי, כי לת
אז, מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, 
בשעה שהיה יודע שתיכף יאבד מחמתו את חייו, כמו 
שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדליקה. וכן מי פתי היה 
עוזב איזו מצוה מבלי לקיימה תיכף בכל הזריזות, 

על תענוג גדול  כמו שאינו יכול לפרוש, או להתמהמה
גשמי הבא לידו, מבלי לקבלו מיד בכל הזריזות 

הרי, שאם היתה לפנינו השגחה גלויה, היו  שביכלתו.
ל. היינו, ", עכ'כל באי העולם צדיקים גמורים וכו

שכאשר ההשגחה העליונה ואור העליון נראים בגלוי, 
אי אפשר לפרוש מהם. בזה יובן שבזמן יציאת 

ראו את מרכבות ומחנות  מצרים כאשר בני ישראל
השכינה לא יכלו להתמהמה ותיכף הלכו אחריהם 

  ויצאו ממצרים לעולם.

: עוד מ לנאמר בלוט]"[הבדל בין הנאמר ביצויתמהמה: 
, "ולא יכלו להתמהמה"י "יש להתעמק בנאמר על בנ

שבא ללמדנו שלא נהגו כפי שנהג לוט ביציאתו 
וכמו השחר עלה ויאיצו "מסדום שנאמר עליו 

. (וירא, בראשית יט טז) ", ויתמהמה'וגו בלוטמלאכים ה
א שהתעכב "[יואתעכב  -תרגם אונקלוס: ויתמהמה
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י: ". רשהרבה, כמרומז בטעם שלשלת שעל מלה זו]
כדי להציל את ממונו. עוד מפורש  -ויתמהמה

בפסוקים שם, שאותו הזמן שבאו המלאכים אליו 
ויעש להם משתה "ש "להצילו היה ליל פסח. כמ

י: ומצות ", פירש רש(שם, יט ג) "צות אפה ויאכלוומ

שכאשר בני ישראל ראו את  כלומר,פסח היה.  -אפה
מחנות המלאכים תיכף עזבו הכל והלכו אחריהם 
מבלי להתמהמה. לעומת זאת וההיפך מכך נהג לוט. 
שהתעכב עד שהוכרחו המלאכים להאיץ בו, לפרוש 

  ממקום הרוע והרשע של אנשי סדום.

י∆ תור‰ ‡ור:  ית ָי„ו… ַעל ע≈ ף ָיׁשִ ס≈ ָך ִמְצַרְיָמ‰ ְוָ‡…ִכי ַ‡ַעְלָך ַ‚ם ָעל…‰ ְויו… „ ִעּמְ ר≈ ס . (וי‚ש, בר‡שית מו „) יךָ ָ‡…ִכי ‡≈ ַרְעְמס≈ ל מ≈ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ְסעּו ְב ַוּיִ
ף ָבִרים ְלַב„ ִמּטָ ף ַרְ‚ִלי ַ‰ּ‚ְ ל∆ ת ‡∆ ‡ו… ׁש מ≈ ׁש≈ ק ֲ‡  .(ב‡, שמות יב לז) ֻסּכ…ָת‰ ּכְ צ≈ ת ַ‰ּבָ ץ ַוּי…‡פּו ‡∆ י ל…‡ ָחמ≈ ת ּכִ ְצַרִים ֻע‚…ת ַמּצו… ִצי‡ּו ִמּמִ ר ‰ו… ׁש∆

ם ָ„‰ ל…‡ ָעׂשּו ָל‰∆ ּ‰ַ ְוַ‚ם צ≈ ְצַרִים ְול…‡ ָיְכלּו ְלִ‰ְתַמְ‰מ≈ י ‚…ְרׁשּו ִמּמִ ת ְו‡≈  .(ב‡, שמות יב לט) ּכִ ִ‡ים ִמְצָרְיָמ‰ ‡≈ ל ַ‰ּבָ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ ת ּבְ מו… ‰ ׁשְ ּל∆
‡וַיֲעק…ב  יתו… ּבָ ‡מ…ר  .(שמות ‡ ‡) ִ‡יׁש ּוב≈ ט ל≈ לו… ְלָ‡ִכים ּבְ ִ‡יצּו ַ‰ּמַ ַחר ָעָל‰ ַוּיָ ַ ְמָצ‡…ת קּוְכמו… ַ‰ׁשּ ִּ‰ַ יָך י ְב…ת∆ ּת≈ ת ׁשְ ָך ְו‡∆ ּתְ ת ִ‡ׁשְ ּום ַקח ‡∆

ן ָ‰ִעיר: ֲעו… ‰ ּבַ פ∆ ּסָ ן ּתִ ּת וַ  ּפ∆ ָי„ו… ּוְבַי„ ִ‡ׁשְ ים ּבְ ֲחִזיקּו ָ‰ֲ‡ָׁשִ ְתַמְ‰ָמּ‰ ַוּיַ ְמַלת ו… ּובְ ּיִ ח∆ י ְב…ָתיו ּבְ ּת≈ ֻח‰ּו  '‰ַי„ ׁשְ ִּ …ִצֻ‡‰ּו ַוּיַ  חּוץ ָלִעירִמ ָעָליו ַוּי
  .טז)-(ויר‡, בר‡שית יט טו

   מרור �

  מ ב‡, סולם ‡ות קצ„)"(רע פ ‰זו‰ר"כוות ‡כילת מרור ע

ִית": מ: (קצ„)"זו‰ר רע ִצי‡ ִמן ַ‰ּבַ ל ל‡ תו… ָ‡כ≈ ָח„ י≈ ַבִית ‡∆ ‡ מו)(ב‡, שמות יב  "ּבְ ּקּוָ„‡ כ"ט ּ„ָ ', ּפִ ַסח. ַעל ְו‚ו… יַכל ַ‰‡י ּפ∆   , ְלמ≈

ִתיבזו‰ר  ת" ּכְ ת "ַמּצַ ִרין, ַמּצו… ת ּוְמרו… ‡ ְלַ‡ֲחָזָ‡‰  .(שם, יב יח) ַמּצו… ּלָ ל ַ‰‡י, ‡∆ ב≈ ן ‚ָּ ַמ‡י ַ‰‡י ָלק√ ‰ו… ‡ ִעּמְ ִכיְּתָ ׁשְ לּוָת‡ ּ„ִ

ְכּתִ  ן, ּ„ִ ְל‰ו… ַ‰‰ּו‡ ְמִרירּו ּ„ִ ל, ּבְ ָר‡≈ ִיׂשְ ‰" וְ ּ„ְ ָ„‰ ָקׁשָ ֲעבו… ם ּבַ י‰∆ ת ַחּי≈ 'יב "ַוְיָמַררּו ‡∆ ַסח, . (שמות ‡ י„) ‚ו…   ְוַכ„ ַ‡ְכִלין ְלַ‰‡י ּפ∆

ְעּבּוָ„‡:   לּוָת‡ ּוְבַ‰‰ּו‡ ׁשִ ַ‰‰ּו‡ ּ‚ָ ִמְצַרִים, ּבְ ן ּבְ ָעְב„ּו לו… ל ַ‰‡י ּ„ְ   ְלַ‡ֲחָזָ‡‰ ּכָ

  סולםה

  [בא,  את הפסח. על מצות ומרורים, מצת כתוב בלי ו' זו, הוא, לאכול (כט)בבית אחד יאכל וגו': מצוה  :קצד)(

ושואל מה זה המצות, כנגד זה, . ט, מאמר מצת דינא]"שמות יב יח. מבואר בזוהר בא סולם אות ק :קצד)(

המרורים, שחייב הכתוב לאכלם יחד. ומשיב, אלא להראות על גלות השכינה עם ישראל במרירות הזו 

  בעבודה קשה וגו'. וכאשר אוכלים את הפסח, להראות כל מה שעשו שלהם, שכתוב, וימררו את חייהם 

  .מ בא, סולם אות קצד)"(רע להם במצרים בגלות ההוא ובשעבוד ההוא. וע"כ אוכלים אותו על מצות ומרורים.

  ----------בני היכלא----------

נראה בכוונת דברי הזוהר,  מרורים בלשון רבים:
מצות על  שמבאר לשון רבים הנאמר באכילת

מרורים, להראות על צער השכינה שנצטערה עם 
[לאחזאה גלותא דשכינתא ש, "ישראל בשעבודם. כמ

להראות על גלות  עמהון דישראל בההוא מרירו דלהון]
השכינה עם ישראל במרירות הזו שלהם, שכתוב, 

. שבידיעה זו 'וכווימררו את חייהם בעבודה קשה 
מיתוק  שהשכינה מצטערת בצערם של ישראל יש

גדול להרגשת המרירות. גם מצד ההבנה שצער 
השעבוד הוא בשורש עליון. וגם מצד שותפות 
השכינה בצער כל אחד מישראל. ידוייק בזה לשון 
הפסוקים, שהמלה מרורים נאמרה בלשון רבים גם 

ש בפסח ראשון "בפסח ראשון וגם בפסח שני. כמ
ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על "

בחודש ", ובפסח שני (בא, שמות יב ח) "ים יאכלוהומרור
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השני בארבעה עשר יום בין הערביים יעשו אותו על 
  . (בהעלותך, במדבר ט יא) "מצות ומרורים יאכלוהו

ענין צער השכינה  חביבות ישראל והמתקת המרירות:
, א)"(דף כט עמסכת מגילה  'בגלות ישראל, נזכר בגמ

ה "שראל לפני הקביחביבין ל: בוא וראה כמה "וז
שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. גלו למצרים שכינה 

(ישעיה  "למענכם שולחתי בבלה". שנאמר 'עמהן וכו

. ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן שנאמר מג יד)
. והשיב (נצבים, דברים ל ג) "אלקיך את שבותך 'ושב ה"

ה שב עמהן מבין "לא נאמר אלא ושב. מלמד שהקב
. כלומר, (מסכת מגילה) 'ל הגמ"הגלויות, עכ

שבשותפות השכינה בגלות ישראל, יש הוראת 
חביבות הממתקת את הרגשת המרירות. שעל כן 
נאמרה מצוות אכילת מרורים בלשון רבים, להזכירנו 
את המתקת המרירות שבשותפות השכינה בגלות 

בעת אכילת  שכל זאת יש לזכור ולכווןישראל. 
ל, "ימנא בזוהר הנהמרור, על פי דברי רעיא מה
  .[פקודא דא]המבאר את טעם וסוד מצווה זו 

ל "אופן נוסף בביאור דברי הזוהר הנ וימררו את חייהם:
, שדורש את המילה את, לרבות. כלומר, (בא קצד)

כולל גם את מרורי  "וימררו את חייהם"שהפסוק 
השכינה. שבכוונה זו של אכילת מרורים, המזכירה 

עמו, יש נחמה גדולה  לכל אחד את צער השכינה
: (ישעיה סג ט)הנאמר  מאוד, הממחישה בפועל את

(דף מסכת תענית  '. כדאיתא בגמ"בכל צרתם לו צר"

אפר מקלה על  [ביום התענית]: ולמה נותנין טז עא)
יהודה בן פזי, כלומר עמו אנכי  'גבי התיבה. אמר ר

. היינו, "בכל צרתם לו צר"בצרה. ריש לקיש אמר, 

ה המצטערים בצרת "ער השכינה והקבלכלול את צ
(סולם אות בני ישראל. כן איתא גם בזוהר תרומה 

, שם מבואר הפסוק בכל צרתם לו צר, ומעלת תשטז)
  תפילת האדם הנכללת בצער השכינה. 

החידוש דלהלן הוא בשם אומרו פסח מצה ומרור: 
ו: לכאורה יש מקום "ר חיים בנימין טננבוים הי"הר

מרור למצוות פסח ומצה. עד שכל לעיין בטעם צירוף 
שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי 
חובתו. וביאר, שבא ללמדנו שכל מי שאינו מבין 
שכל ההארות של הפסח והמצה קשורים בהכרח גם 
למרור לא יצא ידי חובתו. כלומר שלא יצא עדיין מן 

. כיון שרק בזכות 'החובה המוטלת עליו בעבודת ה
רירות בכל השעבוד לחומר, אפשר אותה הרגשת מ

. וזהו שהיה הלל כורך את שלושתם 'לזכות לאור ה
יחד. דהיינו פסח מצה ומרור. כיון שהא בהא תליא. 

  .ט]"[חב

עוד נראה בביאור דברי הזוהר כאן,  חלופי גרסאות:
שעיקר חיוב אכילת מצה בליל פסח נלמד מן הפסוק 

וב בלשון . שכת"בערב תאכלו מצת": (בא, שמות יב יח)
(בא קצד בכל זה יובן לשון פירוש הסולם  .'יחיד בלא ו

פ שהביא בספרו את לשון חלופי ", שאעל)"הנ
, שאינו גורס בדברי הזוהר את )'(שם, הערה נגרסאות 

המלה מצות, בכל זאת הוא עצמו לא גרס כדברי 
פ שבפסוק על מצות ומרורים "ההערה. כיון, שאע

קר חיוב אכילת מצה , עי'יאכלוהו כתוב מצות עם ו
, ובלשון 'נלמד מן הפסוק בערב תאכלו מצת, בלא ו

  יחיד. ובזה ידויק לשון הזוהר כאן: מצות, מצת כתיב.

רּו בו… תור‰ ‡ור:  ּבְ ם ל…‡ ִתׁשְ צ∆ ר חּוָצ‰ ְוע∆ ׂשָ ִית ִמן ַ‰ּבָ ִצי‡ ִמן ַ‰ּבַ ל ל…‡ תו… ָ‡כ≈ ָח„ י≈ ַבִית ‡∆ ִר . (ב‡, שמות יב מו) ּבְ ר ּבָ ָע‰ ָעׂשָ ַ‡ְרּבָ ‡ׁש…ן ּבְ
ב ָער∆ ׁש ּבָ ִרים ַלח…„∆ ׂשְ ָח„ ְוע∆ ם ָ‰‡∆ ב ּת…‡ְכלּו ַמּצ…ת ַע„ יו… ר∆ ע∆ ׁש ּבָ ם ַלח…„∆ ר וַ  .ח)"ב י"(ב‡, שמות י יו… ח…מ∆ ‰ ּבְ ֲעב…ָ„‰ ָקׁשָ ם ּבַ י‰∆ ת ַחּי≈ ְיָמֲררּו ‡∆

ר ָעבְ  ל ֲעב…ָ„ָתם ֲ‡ׁש∆ ת ּכָ ≈‡ ‰ ∆„ ָ ׂשּ ִים ּוְבָכל ֲעב…ָ„‰ ּבַ ךְ ּוִבְלב≈ ָפר∆ ם ּבְ ם  '‰ָ‡ַמר  ּכ…‰ .(שמות ‡ י„) „ּו ָב‰∆ ל ְלַמַעְכ∆ ָר‡≈ ׁש ִיׂשְ ם ְק„ו… ּ‚…ַ‡ְלכ∆
ָתם ָּת ִר ִּיו… √‡ ים ּבָ ִ„ּ ם ְוַכׂשְ ּלָ י ָבִריִחים ּכֻ ַרְ„ּתִ ָל‰ ְו‰ו… י ָבב∆ ְחּתִ ּלַ ְצָך ִמ ‡לוקיך  '‰ב ְוׁשָ  .(ישעי‰ מ‚ י„) ׁשִ ב ְוִקּב∆ ָך ְוׁשָ בּוְתָך ְוִרֲחמ∆ ת ׁשְ ל ‡∆ ּכָ

ר ֱ‰ִפיְצךָ  ים ֲ‡ׁש∆ ‰‡לוקיך  '‰ ָ‰ַעּמִ ּמָ   .(צבים, „ברים ל ‚) ׁשָ

  (‡מור, סולם ‡ות קלט, קמ„) ‰לל שלם בליל ‰ס„ר, שיר ושיר‰

רּו ּב≈ : זו‰ר: (קלט) ִ‡ְתְקׁשָ ִ‚ין ַ‰‰ּו‡ חּוָלָק‡ ּ„ְ יְלָי‡, ּבְ ַ‰‡י ל≈ יָל‡ ּבְ ֲ‰ל≈ ִלימּו ּ„ְ ‡ ּוׁשְ כ…ּלָ ְ„ָווָת‡ ּ„ְ ‡ ח∆   יּ‰. ַמ‡י ַטֲעָמ‡. ְוַעל ּ„ָ

ִזּוּוָ‚‡, ְוָל‡ ּבְ זו‰ר:  ִסְטָר‡ ּ„ְ ַכח ּבְ ּתְ ‡ ִ‡ׁשְ כ…ּלָ ּוָר‡ ּ„ְ ל ִקׁשּ ַכח, ּכָ ּתְ יְלָי‡ ִזּוּוָ‚‡ ִ‡ׁשְ ְבַ‰‰ּו‡ ל≈ יָון ּ„ִ כ≈ ַכ„ ּ„ְ ל, ּ„ְ ָר‡≈ ִיׂשְ ִסְטָר‡ ּ„ְ

ַק  ין ּ„ְ ְרּ‚ִ ין ּ„ַ ר≈ ין ּתְ י ִ‡ּל≈ ח≈ ּכְ ּתַ ּ‰ ִמׁשְ ַכח ּבָ ּתְ ין ִזּוּוָ‚‡ ִ‡ׁשְ ‰ּו, ּוְכ„≈ ַכח ּבְ ּתְ ל ּ‚ּוָפ‡ ִ‡ׁשְ י, ָ‰‡ ּכָ ח≈ ּכְ ּתַ ין ִמׁשְ ְייִמין ָעָל‰. ְוַכ„ ִ‡ּל≈

‡. ֲ‡ָבל לָ  כ…ּלָ ָרת ִסיֲ‰ָר‡ ּבְ ין ִ‡ְתַעּטְ ≈„ ָ‰‡ ּכְ ִלים, ּ„ְ ּתְ יָל‡ ִ‡ׁשְ ‡, ְוַ‰ּל≈ ְ„ָווָת‡ ִמכ…ּלָ ‡, ְוח∆ כ…ּלָ ִלימּו ּ„ְ ָמ‡ ׁשְ ָכל יו… ‡ ְלָבַתר, ּ„ְ
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ָמ‡ ִ‡ׁשְ  ָרִיןְויו… ִזְמִין ָ‡ח√ מו… ּבְ יָמ‡, ּכְ ל≈ יָל‡ ׁשְ ‰ּו, ָ‰‡ ָל‡ו ַ‰ּל≈ ל ַע„ ָל‡ ָזכּו ּבְ ָר‡≈ י, ְוִיׂשְ ְכח≈ [ל‰לן ‰משך וסיום מ‡מר . ּתַ

ִריְך ‰ַר ָ‡ַמר : (קמ„): ‰זו‰ר בעיין ז‰] ‡ ּבְ קּוְ„ׁשָ ָח‡ ּלְ ּבְ ל ְלׁשַ ָר‡≈ יָרָת‡, ְזִמיִין ִיׂשְ ְ„ָווָת‡ ְוׁשִ י ִיְצָחק, ח∆ ָבָח‡ ּבִ ַ‰‡י ׁשְ ּו‡, ּכְ

‡. ֲ‰ָ„‡ ‰ּו‡  ַמְלּכָ ְ„ּ ‰ ָ ְק„ּוׁשּ ת ּבִ ׁשָ ל ִ‡ְתַקּ„ְ ָר‡≈ ת ִיׂשְ ס∆ ∆ ּכְ ִפְסָח‡, ּ„ְ יְלָי‡ ּ„ְ ל≈ ל ּבְ ָר‡≈ י ִיׂשְ ח≈ ּבְ ְמׁשַ ם ּ„ִ ‰ ָלכ∆ יר ִיְ‰י∆ ִ   ִ„ְכִתיב "ַ‰ׁשּ

ׁש ָח‚"   יל ִ‰ְתַקּ„∆ ל≈ ְייָק‡. (ישעי‰ ל כט) ּכְ ׁש ָח‚ ּ„ַ יל ִ‰ְתַקּ„∆ ל≈ רּוְך . ּכְ ן ‰ּבָ ן ְוָ‡מ≈ ָלם ָ‡מ≈   .ְלעו…

  הסולם

  , משום אותו החלק שישראל ושלמות ההלל הוא בלילה הזה, הראשון של פסחשמחת הכל ל כן וע :קלט)(

לם שנגלו ו, וכל הקשר של המדרגות כיחודנקשרו בו. מהו הטעם. הוא, כיון שבלילה ההוא נמצא ה :קלט)(

נמצא בה, א "יחוד דזשל מעלה, ולא מצד ישראל. וכשה דהיינו מצד התעוררות יחוד.נמצא מצד ה

וכשאלו נמצאות, הרי כל  (כנ"ל אות קלו)במלכות, נמצאות אלו ב' מדרגות חכמה ובינה עומדות גם כן עליה 

הגוף, שהוא כל קומת ז"א, נמצא עמהם, ואז הוא שלמות הכל ושמחת הכל, וההלל נשלם. כי אז נתעטרה 

, שכל יום ויום מז' הימים חג"ת נהי"מ נמצא, אבל לא לאחר הלילה הראשון הלבנה, שהיא המלכות, בכל.

[להלן המשך וסיום מאמר הזוהר בעניין  וישראל עוד לא זכו בהם. הרי אין ההלל שלם כמו בזמנים אחרים.

שמחה ושירה עתידים ישראל לשבח להקב"ה, כאותו השבח שמשבחים ישראל  ,א"ר יצחק :קמד)( :זה]

(כנ"ל באות הגדול במקום או"א יחוד נסת ישראל, שה"ס לילה מתקדשת בקדושת המלך. בבליל פסח, שכ

יחוד ז"ש, "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג". כליל התקדש חג, הוא במדויק, דהיינו כאותו ה קל"ד בהסולם)

  א, מאמר הלל "ודף צו עב "ג דף צה ע"י ח"(אמור, סולם אות קלט, ואות קמד, דפו שבליל פסח. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

  .בימי פסח)  

  ----------בני היכלא----------

(אות תמצית דברי הזוהר כאן  הלל שלם בליל הסדר:

, שאמירת הלל שלם בלילה זה היא מצד קלט)
שלמות השמחה המאירה בזמן זה. שבו מאירים 

, כל המדרגות ת]"[השימצד התעוררות המאציל 
ואר בזוהר לעיל, העליונות אל ספירת המלכות. כמב

מ "ב תו"המדרגות חו 'בענין ארבע כוסות, שכנגד ד
הגאולות. שבהארה זו נשלמת כל הארת הקומה,  'וד

  ועל כן גודל השמחה ואמירת הלל שלם. 

עוד מבואר  ל כליל התקדש חג:"השיר בגאולה העת
היה גודל השמחה י, שכן (אמור קמד)בזוהר כאן 

יר יהיה לכם הש"בגאולה העתידה. כמרומז בפסוק 
. שפסוק זה הוא (ישעיה ל כט) "כליל התקדש חג

, על זמן העתיד לבא. (שם)המשך דברי הנביא ישעיה 
שבו יהיה אור ההלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה 

  . (שם, ל כו)שבעתיים כאור שבעת הימים 

עוד יש להתבונן בדברי הזוהר  ל בלשון זכר:"שיר לעת
ל מרומז "ר שיהיה לעת, שהרמז על השיד)"(אמור קמ
, שהוא שיר בלשון זכר. 'וגו "השיר יהיה לכם"בפסוק 

. יר יהיה לכם]ירה תהיה לכם אלא הִש ִ[שאינו אומר ׁש

, על (סולם אות קיז)כעין המפורש בזוהר שיר השרים 
 "ה תהלה-למנצח מזמור לדוד שיר: לך דומי"הפסוק 

ק יתגלה ", שכאשר יבנה ביהמב)-(תהלים סה א 'וגו
ח הלכות פסח סוף סימן "(אויר הזה. וכן מפורש בטור הש

 "אשר גאלנו", שעל כן נתקן בנוסח ברכת תעג)
הנאמרת בהגדה של פסח, לומר ונודה לך שיר חדש. 
כיון שהוא נאמר על גאולה העתידה והיא נאמרה 

כן איתא  ל הטור."בלשון זכר כדאיתא במדרש, עכ
מר לפניו ה ונא"ב ד"(דף קטז עבתוספות מסכת פסחים 

  . שירה חדשה)

 לשון הטורלהלן  ס בליל פסח:"אמירת הלל בביהכ הלכה:
, בענין אמירת הלל בליל ח הלכות פסח סוף סימן תעג)"(או

ית ויש מקומות שנוהגין לקרות ההלל בב פסח:
בִצּבּור כדי שלא יצטרכו לברך עליו בשעת הכנסת 

ההגדה ומה טוב ומה נעים ההיא מנהגא ויש לו סמך 
תניא  ,דאיתא התם .(פרק כ הלכה ט) כת סופריםבמס

[הוא ליל  ולילה אחתאומר י"ח ימים  ר"ש בן יוצדק

 ובגולה כ"א יום וב' לילות .גומרין בהן ההלל פסח]
מן המובחר . ומצוה לילות ראשונים של פסח] '[ב

לקרות ההלל בב' לילות של גליות ולברך עליו 
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מה שמו "ונרומאמר ולקיים מה שנ ,ולאמרה בנעימה
וכשהוא קורא בביתו א"צ לברך שכבר בירך  .יחדיו"

ומתחיל ההלל וקורא . סופרים] 'ל מס"[עכ. עליו ברבים
עד למעינו מים ומברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך 
העולם אשר גאלנו וחותם ברוך אתה ה' גאל ישראל 
וצריך לומר ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים 

גה קודם הפסח שצריך להקדים זבח דהיינו חגי
ואין לומר  שיר חדששהוא נאכל על השובע ונודה לך 

שירה חדשה שהוא אומר על גאולה של עתיד והיא 
(סוף ל הטור ", עככדאיתא במדרש בלשון זכרנאמרה 

ח הלכות פסח, "(או ע"הבית יוסף בשו. כן פסק תעג) 'סי

: בליל ראשון של פסח גומרין ההלל סימן תפז סעיף ד)
 א"הרמבברכה תחלה וסוף. בהגהת  בנעימה בצבור

כתב, וכל זה אין אנו נוהגין כן, כי אין אנו  (שם)
ל "אומרים בלילה בבית הכנסת ההלל כלל, עכ

כתב, גומרין את  ק ט)"(שם ס בבאר היטבא. "הרמ
במשנה ל. "י ז"ההלל, וכן הוא על פי קבלת האר

א אין אנו ", כתב על דברי הרמק טז)"(שם ס ברורה
ינו במדינות אלו. ומנהג ספרדים לומר, גומרין, הי

  ל המשנה ברורה."עכ
כך נאמר גמרא: אמירת הלל בשעת אכילת הפסח: 

: מה בין א)"דף צה ע '(מסכת פסחים פרק ט, גמבמשנה 
פסח ראשון לשני. הראשון טעון הלל באכילתו והשני 

: ב)"(שם, צה ע 'אין טעון הלל באכילתו. להלן לשון הגמ
רבי שמעון בן מר רבי יוחנן משום : מנא הני מילי א

אמר קרא "השיר יהיה לכם כליל התקדש  יהוצדק
לילה  ,לילה המקודש לחג טעון הלל .(ישעיה ל כט) חג"

השיר י: "פירש רש, שאין מקודש לחג אין טעון הלל
כליל התקדש  ביום שתגאלו מן הגלות: -יהיה לכם 

כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש חג,  -חג 
לך לילי חג להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על  ואין

 כגון פסח ראשון: -לילה המקודש לחג  אכילתו:
כגון ליל אכילת פסח שני, שאינו  -שאין מקודש לחג 

  .ב)"(פסחים צה עי "ורש 'ל הגמ", עכיום טוב

להלן  ביאור הבדל בין שיר ושירות: מהמדרשים: מדרש:
את הבדל בין , המבאר (שמות רבה כג יא)לשון המדרש 

זכר.  'ל שיהיה בל"שירות שבלשון נקבה לשיר לעת
 .כל השירות שנאמרו בעולם לשון נקבות וזה לשונו:

מה הנקבה הזאת מתעברת ויולדת וחוזרת  ,לומר
ויולדת כך הן הצרות באות עליהן והיו אומרים 

לכך עמדו בבל ומדי ויון ואדום  .שירות בלשון נקבות
אין עוד צרות תיד לבא עאבל ל .ושיעבדו את ישראל

 (ישעיה סה"כי נשכחו הצרות הראשונות"  בו שנאמר

. (ישעיה לה י)וכתיב "ששון ושמחה ישיגו" וגו' , )טז
(תהלים שנאמר  .באותה שעה אומרים שיר לשון זכר

ל המדרש. ", עכ(תהלים צח) "שירו לה' שיר חדש" צח)
ש רבה פרשה א פסקא "כעין מדרש זה איתא בשיה

הן אומרין בלשון זכר שנא' , 'תיד לבא וכולע אבללו): 
שירה חדשה אין כתיב אלא  ."שירו לה' שיר חדש"

רבי ברכיה וריב"ל למה נמשלו ישראל  .שיר חדש
כנקבה מה נקבה זו טוענת ופורקת טוענת ופורקת 

כך ישראל  ,וחוזרת ופורקת ושוב אינה טוענת
משתעבדין ונגאלין משתעבדין ונגאלין וחוזרין 

בעוה"ז על ידי  .לין ושוב אין משתעבדין לעולםונגא
הן אומרים שירה לפניו  ,שצרתן צרת נקבה יולדת

אבל לעוה"ב על ידי שצרתן אין צרת  .בלשון נקבה
יולדת הן אומרים שירה בלשון זכר הה"ד "ביום 

  .)א (ישעיה כו 'וגו "ר הזהההוא יושר השי

ות (סולם א בשלחזוהר  מראה מקום בזוהר: שיר ושירה:

ריב, -(סולם אות ריא. תרומה רכא, מאמר אז ישיר משה)-ריט

לא, מאמר -(סולם אות כז חיי שרה. שיר חדש) 'מאמר שירו לה

יוסי שיר חדש הוא השיר  ': אמר רוישרנה הפרות)
ל בקיום העולם בביאת המשיח. "שיושר בזמן העת

ח שיר "ז. כח, מאמר שיר ושירה)-(סולם אות כז וילך
שירה -ח, מאמר שיר דכורא"קי-אות קיז(סולם  השירים

ב, מעלות הסולם "י דף כד ע"(דפו 'ז תיקון י"תיקו .נוקבא)

  : ביאור מדרגת שיר ושירה. אות )

‡ ְבַ‰  תור‰ ‡ור: ָחִליל ָלבו… ְך ּב∆ ל≈ ‰ו… ָבב ּכַ ְמַחת ל≈ ׁש ָח‚ ְוׂשִ יל ִ‰ְתַקּ„∆ ל≈ ם ּכְ ‰ ָלכ∆ יר ִיְ‰י∆ ִ ל '‰ רַ‰ׁשּ ָר‡≈ ל צּור ִיׂשְ י  .‰ ל כט)(ישעי ‡∆  '‰ּוְפ„ּוי≈
י‚ּו ְוָסוּ  ִ ְמָח‰ ַיׂשּ ן ְוׂשִ ׂשו… ם ׂשָ ָלם ַעל ר…‡ׁשָ ְמַחת עו… ‰ ְוׂשִ ִָּר ן ּבְ בּון ּוָב‡ּו ִצּיו… ן ַוֲ‡ָ  ְיׁשֻ יר ַ‰ּז∆  .(ישעי‰ ל‰ י) "‰ָח ָי‚ו… ִ ר ַ‰ׁשּ ם ַ‰‰ּו‡ יּוׁשַ ּיו… ‰ ּבַ

מו…  ית חו… ץ ְי‰ּוָ„‰ ִעיר ָעז ָלּו ְיׁשּוָע‰ ָיׁשִ ר∆ ∆‡ ל:ּבְ י ת ָוח≈ י ַצּ„ִ ָעִרים ְוָיב…‡ ‚ו… ְתחּו ׁשְ ר ֱ‡ֻמִיםּפִ   .)'ב-'(ישעי‰ כו ‡ ק ׁש…מ≈

  קצב)-מ פחס, סולם ‡ות קצ‡"(רע ‡מירת ‰לל בי‚ון יפ‰

„ּו ַל : (קצ‡)זו‰ר:  יּ‰ "‰ו… „, ּב≈ יּ‰  .(„ברי ‰ימים ‡ טז) '"‰‰ו… יק, ּב≈ יִקים ּבַ  ַצּ„ִ ּו ַצּ„ִ ְּיּ‰ . (ת‰לים ל‚) '"‰"ַר ְמָח‰"ּוב≈     "ָרּּו ְלַיֲעק…ב ׂשִ

ל. ַ‰ְללּויָ (ירמי‰ ל‡)זו‰ר:  יּ‰ ַ‰ְללּו ‡≈ ת, ּב≈ ר∆ ְפ‡∆ ן -ּ‰, ַ‰ְללוּ יָ -. ּתִ ַתּמָ יר ּוִבְבָרָכ‰, ‰"‰ויּ‰. ּ„ְ ׁשִ „ ּוְ‚בּוָר‰. ּבְ ס∆ ר, ח∆ מ∆ ִ‚ּון ּוְבז∆ . ּבְ



 טמ                              פניני זוהר לפסח –בני היכלא                                      

  

‰, ַמְלכּות ְתִ‰ּלָ ר. ּבִ ת∆ י, ּכ∆ ר≈ ַ‡ׁשְ יּ‰ מּו"ם :(קצב). ָחְכָמ‰ ּוִביָ‰. ּבְ י‰ ָר"ז, ּוב≈ ר, ּב≈ ר  .ִמְזמו… מ∆ ַרְייָת‡ ְוז∆ ‡ו… ר ּ„ְ מ∆ ז∆ ְטָר‡ ּ„ְ ִמּסִ

יָת‡ ב≈ ‡ ּבְ יָת‡, ָחְרּבָ ב≈ ְטָר‡ ַ‡ֲחָר‡, ִ‡יִ‰י מּו"ם ָז"ר. ִזְמָר‡ ּבְ ר ִמּסִ מ∆ ָת‡. ז∆ ְצלו… "ן. . 'וכו ּ„ִ ן ּ‚ַ ּמָ "ר. ִּ‚ּו"ן, ּתַ   ְוָ„‡ ַ‡ְתָוון ִמְזמו…

ירּו ּ„ְ    ּפִ ּמּוִרים ‰ּו‡ לַ ָ‰ִכי ׁשְ יל ׁשִ ן "ל≈ ‚ו… ל. ּכְ יּ‰ ַ‰ּל≈ ץ ִמְצָרִים"‰ִ‚ּוָ‡, ּב≈ ר∆ ∆‡ ִציָ‡ם מ≈   . (ב‡, שמות יב מב) ' ְל‰ו…

  סולםה

  צדיק, , ביה הודו וגו': אחר שביאר שלמנצח, ה"ס ספירת נצח. אומר, הוד, בו נאמר הודו לה'. הוד :קצא)(

. אשר יורה על היחוד, ת"ת יסוד מלכות. כי רנו, ובו, רנו ליעקב שמחה בו נאמר, רננו צדיקים בה'. יסוד, שהוא :קצא)(

ה. ושם הויה. -בו נאמר הללו אל, הללויה, הללו י תפארת, הוא יסוד שבו רנה. יעקב, הוא ת"ת. שמחה, היא מלכות.

שיר הוא , ובינהחכמה בשיר וברכה  נגון הוא חסד, וזמר הוא גבורה. חסד וגבורה,בנגון ובזמר, כי ת"ת נקרא הויה. 

, שהוא גבורהמזמור ּבֵיה ר"ז וכו': ומפרש. מזמור, : (קצב). מלכות. בתהלה, כתר. באשרי חכמה, ברכה היא בינה

אור  כי קו השמאל כששולט בפני עצמו נהפךמו"ם, מצד זמר של תורה וזמר של תפלה.  אותיותר"ז ובו אותיות ּבֹו 

ר ֶמ זֶ הקדושה. ומזמור ִמ  דם שיש בו אחיזה לחיצונים. וכ"ז מצר"ז שהוא אחורים של אור. וע"כ ובו מו" אל

'. וזה הוא אותיות מזמור. דהיינו וכו דסטרא אחרא, הוא אותיות מום זר, וע"כ אמרו, זמר בבית חורבן בבית

כמו ההלל, , שבו הלל, הניגוןוכך הוא היופי של שהוא חסד, שם אותיות גן, שהוא מלכות, נגון ר"ז מום. 

גון יהיופי של הנרים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים. כלומר, לא כל ניגון הוא חסד, אלא רק ומשבליל ִש 

  מ פנחס, סולם אות "(רע ל.", עכ'וכו , שהוא נוטה לחסדההלל של יציאת מצריםוא סוד מטה כלפי חסד, שה

  .ב)"ג דף רכג ע"י ח"קצב. דפו-קצא  

  ----------בני היכלא----------

 'ילת מאמר הזוהר הוא, ביאור יתח מדרגת נגון:
ה שהם כנגד עשר הספירות. "בשבחי הקב מדרגות

, א)"(דף קיז עמסכת פסחים  'כעין הא דאיתא בגמ
בעשרה מאמרות של שבח יהושע בן לוי,  'בדברי ר

נאמר ספר תהלים בניצוח בנגון במשכיל במזמור 
 .ה-בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללוי

, שכולל שם ושבח בבת אחת ,ה-גדול מכולן הללוי
ל "הנ (אות קצב). בהמשך דברי הזוהר 'ל הגמ"עכ

[לאחר שמזכיר שיש זמר בבחינת הטומאה, כדאיתא 
א), שגזרו על זמר "בגמרא מסוכת סוטה (דף מח סוף ע

, מפרש את מדרגת ש]"ב יעוי"בבתי משתאות וכיו
הניגון, שהוא במדרגת חסד. ומבואר בסולם, שלא 

היופי של הנגון מטה חסד, אלא רק  כל ניגון הוא
, שהוא סוד ההלל של יציאת מצרים. אותו כלפי חסד

דהיינו ההלל הנאמר בליל שמורים שהוא ליל הסדר 
 'הלוא ה"[אגב אורחא: המלים: ליל שמורים בפסח. 

. משמעות הדברים, לל], הם ראשי תבות הַ "הוציאםל
חשיבות אמירת הלל בשירה ובניגון יפה המרומם 

  מחשבות הלב למדרגות דקדושה, כדלקמן. את 

עניין אמירת הלל בליל פסח  נגון בעת אמירת הלל:
ה "(סולם אות קלט, קמד, מובא לעיל דמבואר בזוהר אמור 

. התוספת שבדברי הזוהר כאן אמירת הלל בליל פסח)
היא, אופן אמירת ההלל וחשיבות יופי  (פנחס קצב)

שאומר במפורש הנגון המושר בו. ידוייק לשון הזוהר 
היופי , ביה הלל. סולם: וכך הוא שפירו דנגונאהכי 

  . ', שבו הלל וכושל הנגון

שבכוח הנגון לגרש את העצבות. ומכיון  מעלת הנגון:
שאין השכינה שורה במקום עצבות, מוטלת על 

בתחבולות כגון על  'האדם החובה לגרשה ממנו, אפי
. ידי נגון. כנאמר אצל אלישע הנביא, שכך עשה

, ועתה קחו לי מנגן והיה 'ויאמר אלישע וגו"ש "כמ
. כן ו)ט-(מלכים ב ג יד '"כנגן המנגן ותהי עליו יד ה

, שהשכינה אינה (סולם אות כט)איתא בזוהר וישב 
שורה במקום עצבות אלא במקום שיש בו שמחה. 

, וכן היה אצל יעקב 'וגו "ועתה קחו לי מנגן"ש "כמ
נסתלקה השכינה  אבינו. שכשהיה מתאבל על יוסף

ממנו, עד שבאה לו השמחה על בשורת יוסף, ומיד 
, (סולם אות קיז). בזוהר ויחי "ותחי רוח יעקב"נאמר 

מוסיף לבאר, ששלמות השמחה היכולה להיות 
 'קוין, כמרומז בג 'מושגת בנגון היא, בשלמות ג

ועתה קחו לי "הנזכרת בפסוק  "נגון"פעמים מלת 
. שעל ידי זה מתעורר 'גוו "מנגן, והיה כנגן המנגן

  הרוח ממקור השלמות, שהוא רוח השלם, כדלקמן. 

בהיות שעיקר מעלת סיפור  סיכום והוראה למעשה:
יציאת מצרים היא לספרו בשמחה כמפורש בזוהר 
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, וכן עיקר תקנת שתיית ארבע קפ)-(סולם אות קעטבא 
כוסות בליל הסדר היא, על השתתפות כל אחד 

(סולם כמפורש בזוהר אמור בשמחה שבכל העולמות, 

. יש מקום להבין על זה הדרך גם את קלו)-קלה
חשיבות אמירת ההלל בנגון ובנעימה, שעל ידי כן 
יש באפשרות כל אחד לזכות להתעוררות הרוח 
ולהיכנס לשמחת החג. כפי שעשה אלישע הנביא 

ל. כלומר שיש לראות בכל דברי הזוהר בענין זה, "כנ
ותר להכנת כל אדם את הוראה למעשה החשובה בי

עצמו להיות מקום ראוי לגדלות נועם אור העליון 
  והשראת השכינה המאירים בליל פסח.

אלא, שיש מקום  שיעורים שונים בשירים וניגונים:
לשער את הניגון ותועלתו, כשיעור כל אדם והשגתו. 
כפי המובן ששירים המושרים בפי הקטנים 

שעל כן  ובשבילם, הוא בהתאם ובשיעור השגתם,
ניגונים אלו הם קצרים ופשוטים, כן יש להבין את 
ההבדל בין שירים וניגונים המושרים בפי המוני 

ב, עד למדרגה "העם, לבין שירת הצדיקים וכיו
העליונה שבהם שהיא שירת הלווים בבית המקדש. 
מלבד ההבדל הברור בין שירים וניגונים שמקורם 

נקראים בקדושת עם ישראל, לבין שירי העמים ה
ענין הנגינה וחכמת הניגון  אגב אורחא:ם. "שירי עכו

ושם אחיו יובל "ש "נזכר כבר בפרשת בראשית, כמ
. (בראשית ד כא) "הוא היה אבי כל תופש כנור ועוגב

כלומר, שיש בהזכרת חכמה זו בתחילת התורה 
 [שהיא אחת משבע החכמות]ללמדנו שחכמה זו 

שיבות חשובה לצורך נפש האדם כפי המובן בח
מלאכת ליטוש נחושת וברזל, הנזכרת בפסוק 

היא ילדה את תובל קין  גםוִצלה "ש "שלאחריו. כמ
  . (שם, ד כב) 'וגו "לוטש כל נחושת וברזל

להלן מאמר בעל  נעימות השירים והנגינה: פרי חכם:
ה "לז, ד 'עמ '(מאמרים כרך גהסולם בספר פרי חכם 

וצע בין , המבאר את הממנעימות השירים והנגינה)
הרוחני והגשמי שבניגון, ואת התרוממות הרוח 

: (שם)היכולה להיות מושגת על ידו. וזה לשונו 
עניין הניגון הוא ממוצע בין  רוחניות והגשמיות

פירוש, כל מה שנתפס במח הרוחניים והגשמיים. 
הדמיון, וכל מה שהלב יכול לחשוב ולהרהר, והפה 

ים בלב, לדבר ואוזן לשמוע, המה הפועלים הראש
לכן כל הבחינות הנ"ל גשמיים, ואין ביניהם צורה 
רוחניית כלל, כי אם לא היו גשמיים לא היו מוצאים 
הרגש בבריה גשמית. ואין לך הרגש בעולם שלא 
יהיה משותף עם דמיון, וכיון שהדמיון הוא בחינת 
גשמי, על כן מתגשם עמו ההרגש, אבל ההרגשים 

ם עמהם שום כח המתפעלים מהנגינה, אינם מוליכי
ודמיון גשמי, זולת שהמה מתחברים עם ההרגשים, 
שכבר חולפים באותה בריה, מחמת דמיונות והכל 
נשכח, ועתה מחמת חוק הנגינה מתגלים ההרגשים 
הישנים בלי כל דמיון לקודמים להם, על כן יש בהם 
נעימות, אפילו מהרגשים עצובים. והגם שבשעתם, 

ת עם דמיונות רצה לומר, בשעה שהיו משותפו
מאד, מכל מקום עכשיו  הקודמים להם, היו עכורות

שהמעשים נשכחים ונשארים הדמיונות במקומם 
ומתגלים רק ההרגשים, על כן המה מיוחסים יותר 
לרוחניים ונצחיות, ועל כן יש בהם נעימות גדולה 

עכירות כלל, כי הנצחיות נשארת בסוד  ולא
לז,  'עמ 'ים, כרך ג(מאמרל פרי חכם "כידוע. עכ, הנעימות

  .ה נעימות השירים)"ד

 להלן לשון הסולם קוין: 'נגונים וג 'ועתה קחו לי מנגן: ג
אמר ר' אבא,  אמר ר' אלעזרלמדנו  :(אות קיז)ויחי 

 כתוב "עבדו את ה' בשמחה, באו לפניו ברננה"
, הכתוב בא להוציא, שאין עבודת הקב"ה )'ב '(תהלים ק

זר אין השכינה אלא מתוך שמחה. שאמר ר' אלע
שורה מתוך עצבות, שכתוב, "ועתה קחו לי מנגן והיה 

: ושואל, מנגן מנגן  (מלכים ב ג טו) כנגן המנגן" וגו'
שלש פעמים כתוב במקרא הזה, למה. ומשיב, הוא 
כדי לעורר הרוח ממקור השלמות, שהוא ז"א הכולל 

מנגן, היא כנגד פעמים  ג' קוין, שהוא רוח השלם. וג'
 .(ויחי אות קיז)ל הסולם "עכ לו.' קוין שג

כן נזכר ענין  ע:"וטור שו 'הלל בשיר ובנעימה: גמ הלכה:
אמירת ההלל בליל פסח בנגון ובנעימה במסכת 

ח הלכות פסח "או מובא בטור, (פרק כ הלכה ט)סופרים 
ל: ומצווה מן המובחר לקרות "סוף סימן תעג), וז

רו ההלל בשני לילות של גלויות ולברך עליו ולאמ
 "ונרוממה שמו יחדו"בנעימה ולקיים מה שנאמר 

הלכות פסח  ע"בשול. וכן נפסק ", עכ(תהלים לד ד)
. כל זה נוסף על שירת הלוים )'(סימן תפז סעיף ד

, וכן א)"(דף נא ע מסכת סוכה 'ק כדאיתא בגמ"בביהמ
חיוב אמירת הלל בעת אכילת קרבן פסח. כדאיתא 

ראשון טעון , פסח (פרק ט ג) מסכת פסחיםבמשנה 
(דף צה  מסכת פסחים 'בגמהלל באכילתו. עוד איתא 

ש בן יהוצדק שלומד את חיוב שיר בעת ", דברי רעב)
השיר "אכילת קרבן פסח, דהיינו ליל הסדר, מהפסוק 

 אגב אורחא:. (ישעיה ל כט) "יהיה לכם כליל התקדש חג
, נזכר פסחים) '(בגמל "שמעון בן יהוצדק הנ 'שמו של ר

ל, לגבי "סופרים המובאת בטור הנגם במסכת 
  אמירת הלל בבית הכנסת בצבור, בליל פסח. 
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כעין כל המבואר לעיל ביאורי תפלה: אגב אורחא: 
, כן הוא נוסח ברכת 'במעלת הניגון והזמרה וכו

הלל  -ישתבח שבסוף פסוקי דזמרה: שיר ושבחה
  וזמרה. וכן בחתימת הברכה הבוחר בשירי זמרה. 

ִרים ‰ּו‡ לַ תור‰ ‡ור:  ּמֻ יל ׁשִ ‰ לַ ‰ל≈ ְיָל‰ ַ‰ּז∆ ץ ִמְצָרִים ‰ּו‡ ַ‰ּלַ ר∆ ∆‡ ִציָ‡ם מ≈ ִרים לְ  '‰' ְל‰ו… ּמֻ ל ְל„…ר…ָתםׁשִ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈  .(ב‡, שמות יב מב) ָכל ּבְ
לּו לַ  ְ„ּ ו '‰ּ‚ַ מו… ַיְחּ„ָ ְמָמ‰ ׁשְ י ּוְרו… ן ְוָ‰ָי‰  .)'(ת‰לים ל„ „ ִ‡ּתִ ≈‚ְַּקחּו ִלי ְמ ‰ ַּ‚≈ ְוַעּתָ ִ‰י ָעָליו ַי„ ּכְ ן ַוּתְ ≈‚ַּת  .טו) '(מלכים ב ‚ '‰ן ַ‰ְמ ִעְב„ּו ‡∆

‰‰ְָָר ְמָח‰ ּב…‡ּו ְלָפָיו ּבִ ׂשִ ׁש ָח‚ ְוׂשִ  .)'ב '(ת‰לים ק ' ּבְ יל ִ‰ְתַקּ„∆ ל≈ ם ּכְ ‰ ָלכ∆ יר ִיְ‰י∆ ִ ‡ ְבַ‰רַ‰ׁשּ ָחִליל ָלבו… ְך ּב∆ ל≈ ‰ו… ָבב ּכַ ל צּור  '‰ ְמַחת ל≈ ∆‡
ל ָר‡≈   .‰ ל כט)(ישעי ִיׂשְ

  .(ו‡ר‡, סולם ‡ות קמ‚) ‰ספירות ממט‰ למעל‰ 'עשרת ‰מכות כ‚„ י

ָ‡ : (קמ‚)זו‰ר:  ּתָ ן ִמּתַ ְמעו… י ׁשִ ַקְ„ִמיָת‡. ָ‡ַמר ַרּבִ ין ָמָח‡ ּבְ ְרּ‚ִ ָכל ּ„ַ ְ„ּ ‰‡ָ ּתָ י ּתַ ‡ ֲחז≈ ִריְך ‰ּו‡. ְוַיָ„‡ ּתָ ‡ ּבְ ָר‡ קּוְ„ׁשָ ‰ ׁשָ

ָע‡ ְו‡∆  ְצּבְ ָכל ‡∆ יּ‰, ָמָח‡ ּבְ יל≈ ין, ָע ּ„ִ ְרּ‚ִ ָכל ּ„ַ ְ„ּ ‰‡ָ ‡ ִעּלָ ָע‡. ְוַכ„ ָמָט‡ ְלַ„ְרּ‚ָ ִמְצַרִים,  „ַב ְצּבְ ַ‡ְרָע‡ ּ„ְ יּ‰, ְוָעַבר ּבְ יל≈   ִ‡י‰ּו ּ„ִ

ִ‚ין                 ִמְצַרִים, ּבְ ַ‡ְרָע‡ ּ„ְ ל ּבּוְכִרין ּבְ ְך ָקַטל ּכָ י ּכַ ≈ּוְבִ‚י .‡ ָ‡‰ ּוב ְוָקַטל ּכ…ּלָ ‡ ִעּלָ ְרּ‚ָ ִ‡י‰ּו ּ„ַ ְ„ּ‡ כ…ּלָ   .ּוְכָר‡ ּ„ְ

  סולםה

  בוא וראה, התחתונה מכל המדרגות, שהיא מלכות, שנקראת חרב לה' מלאה דם, הכה מתחילה, : קמג)(

וע"כ נהפכו המים שלהם לדם. אמר ר"ש, מן התחתון, שהוא מלכות, התחיל הקב"ה להכות. והיד : קמג)(

ואצבע, מן המלכות עד הכתר. שלו, שיש בה עשרה אצבעות, שה"ס עשר ספירות, הכה בכל אצבע 

וכשהגיע למדרגה העליונה שלהם, שהוא הבכור של כל המדרגות, דהיינו כנגד הכתר, הוא עשה את שלו, 

  ועבר בארץ מצרים והרג כולם. ועל כן הרג כל הבכורים בארץ מצרים, משום שהוא מדרגה עליונה שלהם 

  .א)"ב דף כט ע"י ח"(וארא, סולם אות קמג, דפו ובכור הכל.  

  ----------בני היכלא----------

מפורש  ממטה למעלה: 'הספי 'עשרת המכות כנגד י
, שמכת דם הייתה מן המדרגה (וארא קמג)בזוהר כאן 

הנמוכה שבעשר הספירות, ומכת בכורות הייתה 
כנגד ספירת כתר שהיא הגבוהה שבהן, דהיינו על פי 
סדר עשר הספירות ממטה למעלה. כן מפורש 

סימן  '(שער הפסוקים פרשת וארא תחיל "י ז"בכתבי האר

ה ". וזה לשונו: סדר עשר מכות אלו, שהביא הקבז)
, והם 'על המצריים במצרים, ואלו הם דם צפרדע וכו

הנקראת מלכות  'ספירות דנוק 'ממטה למעלה, בי
  ל.", עכ'וכו

    דם �

  קלב)-(ו‡ר‡, סולם ‡ות קל‡מכת „ם ב‚וון ‰„ין 

יּוְבזִ  :(קל‡)זו‰ר:  ין ִ‡ְקר≈ ָמ‡ָל‡, ּוְכ„≈ ַטר ׂשְ ָ‡‰ ָל‡ ַיְָק‡ ִמן ַ‰‰ּו‡ ְרִקיָע‡, ְוַיְָק‡ ִמּסְ ּתָ ְרָי‡, ָעְלָמ‡ ּתַ ִ„יָ‡ ׁשַ ְ„ּ ‡ָב  ְמ ר∆ "ח∆

ם" ְבַ‰‰ּו‡ ִזְמָ‡ ַיּמָ  .(ישעי‰ ל„ ו) ַל‰' ָמְלָ‡‰ ּ„ָ ִ„ּ ,‰ְָּקָיין ִמי ין ִמיָּ‰, ְוִ‡ְתׁשַ ≈„ ַיְִקין ּכְ ין ִסְטִרין, ַווי ְלִ‡יּון ּ„ְ ר≈ ‡ ַיְָק‡ ִמּתְ
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‡ וְ  יּלָ י ְלע≈ ִמְצַרִים, ְוַ‡ְלק≈ ָר‡ חּוָלָק‡ ּ„ְ י ִלי‡ו… ≈„ ין ׁשָ ור ְוסּוָמק. ּוְכ„≈ ין חּוָלִקין, ִחּוָ ַל‚ ִלְתר≈ ‡ ֲ‰ָו‰ ִ‡ְתּפְ ‡. ְוַעל ּ„ָ י ְלַתּתָ ַ‡ְלק≈

ָמ‡ י ּ„ָ ‡. ּוִמְצָר‡≈ ל ַמּיָ ָר‡≈ ָת‡ן ִיׂשְ יָמ‡ ּבְ  :(קלב). ׁשָ ַעְיי‰ּו, ִ‡י ּת≈ ָמ‡ ְוָע‡ל ְלמ≈ ָת‡ן ּ„ָ י, ׁשָ ‡ ֲחז≈ יר. ּתָ יעּוָל‡ ֲ‰ָו‰ ְוָל‡ ַיּתִ ִ‚ין ּ‚ִ

ְך ׁש≈  ִ‚יִי ּכַ ‡ ּבְ ָת‡ן ַמּיָ ין ׁשָ ָ‡, ּוְכ„≈ ָממו… ‡ ּבְ ל ַמּיָ ָר‡≈ ן ִיׂשְ ִין לו… ֲ‰וו… ְמַזּבְ ק ּוָבַקע, ַע„ ּ„ַ ּלָ ן ֲ‰ָו‰ ְוִ‡ְסּתַ ירּוָת‡ ְלַ‡ְלָקָ‡‰ לו…

ָמ‡ ָ„ּ.  

  הסולם

  ובזמן שהדין שורה, עולם התחתון, שהיא מלכות, אינו יונק מן הרקיע ההוא, ויונק מצד שמאל שאינו : קלא)(

נכלל בימין, ואז נקרא המלכות, חרב לה' מלאה דם. ווי לאותם שיונקים אז ממנה ונשקים ממנה. כי : קלא)(

צד השמאל, ועל כן נחלק לשני בזמן ההוא הים, שהוא המלכות, היה יונק משני צדדים, מיסוד דז"א, ומ

יינו האדום, ומכה החלקים, לבן מצד היסוד, ואדום מצד השמאל, ואז זורק אל היאור חלקם של המצרים, ד

תם דבוקים ביסוד דז"א שהוא חלק הלבן ובשרשם למעלה, ומכה למטה, ועל כן שותים ישראל מים להי

אם תאמר, שמכת הדם היתה משום : קלב)( שבמלכות, והמצרים שותים דם. שהוא חלק האדום שבמלכות.

  מיאוס בלבד, בוא וראה, שתו הדם ובא במעיהם ובקע ועלה. עד שישראל היו מוכרים להם מים בכסף, 

  ב)"ב דף כח ע"י ח"קלב. דפו-(וארא, סולם אות קלא ואז שתו מים. משום זה, הראשונה להכות אותם היתה דם.  

  ----------בני היכלא----------

ידויק לשון הזוהר כאן  ם כנגד ספירת מלכות:מכת ד
, שתחילת מכות מצרים הייתה מכת דם, (וארא קלב)

כיון שהיא כנגד ספירת מלכות, שכאשר היא 
מלאה דם. עוד  'במדרגת דין היא נקראת חרב לה

מפורש בזוהר כאן ביאור המכה. כיון שספירת 
גוונים. לבן ואדום דהיינו חסד ודין.  'מלכות היא בב

  ום כך לקו המצרים בדם, ולבני ישראל היה מים.מש

, (אות קלב)ידוייק לשון הזוהר  מכת דם כדם חרב:
שמכת הפיכת מי מצרים לדם לא הייתה מכת מיאוס 

, [שלא יכלו לשתות את המים רק מצד גיעולם]בלבד 
אלא, שהיו כדם ממש, שכאשר בא במעיהם היו 

ני המים הורגים אותם, עד שהוצרכו לקנות מים מב
  ישראל. 

עוד יש להתבונן במפורש כאן  י הקדושה:"א ע"קיום הס
שבני ישראל מכרו מים למצרים, שהוא כעין כל קיום 

א שפרנסתו היא מצד הקדושה. כמבואר "הס
(סעיף ג, בהרחבה בהקדמת הסולם לספר הזוהר 

. כיון שהמים הם דבר טו)-חקירה ד, ופתרונה שם, סעיפים י

ן נלמד, שכאשר שלטון הכרחי לקיום האדם. ומכא
הקדושה הוא בגלוי, מתגלה לעין כל שגם קיום 

, 'א הוא מצד הקדושה וכרצון ה"הגשמי של צד הס
  כל עוד יש להם תפקיד בעולם. 

כעין המבואר בזוהר בקיום צד  מים גשמיים ורוחניים:
במים גשמיים, כן יש  'י צד הקדושה אפי"א ע"הס

שנמשל למים  להבין גם על אור החכמה ואור העליון
כלומר,  .ב פרק א אות א)"ס ח"(כמפורש בעץ חיים, מובא בתע

שיבוא זמן שבו כל אומות העולם יבינו, שכל 
חכמתם בצורתה הנוכחית היא בבחינת סם המות. 
ועל כרחם יפנו לעם ישראל להורותם את הדרך 

ש בתפילת ". כמ'הנכונה בעבורם, שתהיה כרצון ה
, וכל בני בשר יקראו 'ועלינו לשבח: ועל כן נקוה וכ

בשמך, ויקבלו כולם את עול מלכותך, ויתקיים 
. שכל זה הוא "למלך על כל הארץ 'והיה ה"הפסוק 

והייתם "ש "עניין סגולת עם ישראל מכל העמים כמ
. כמבואר (יתרו, שמות יט ה) "לי סגולה מכל העמים

  ש.", יעוי(סוף מאמר הערבות)בהרחבה בספר מתן תורה 

ב  תור‰ ‡ור: ר∆ יִלים 'ל‰ח∆ ת ‡≈ ְליו… ב ּכִ ל∆ ח≈ ִרים ְוַעּתּוִ„ים מ≈ ם ּכָ ב ִמּ„ַ ל∆ ח≈ ָ‰ מ≈ ׁשְ ַבח ָמְלָ‡‰ ָ„ם ֻ‰ּ„ַ י ז∆ ץ  'ל‰ ּכִ ר∆ ∆‡ ל ּבְ „ו… ַבח ּ‚ָ ָבְצָר‰ ְוט∆ ּבְ
ם   .(ישעי‰ ל„ ו) ֱ‡„ו…

  

 



 גנ                              פניני זוהר לפסח –בני היכלא                                      

  

קלו)-ו‡ר‡, סולם ‡ות קל‰(מכת „ם כמכת חרב   

י: (קל‰)זו‰ר:  ָבע≈ ֲעָת‡ ּ„ְ ׁשַ י, ּבְ ‡ ֲחז≈ ָ„‰ ָזָר‰, ִ‡ ‰ "קב ּתָ י ֲעבו… ְב„≈ ין עו… ַעּמִ יָסב ּוְקִמין מ≈ ָמ‡ָל‡, ְוִ‡ְתַמְלָי‡ ְלמ≈ ַער ׂשְ   ּתְ

ל ִ‡יּוּ זו‰ר:  ‡, ּכָ ְלַתּתָ ין, ְַבִעין ַמּבּוִעין ּוְָחִלין ּ„ִ ָמ‡. ּוְכ„≈ ַ‰‰ּו‡ ִסְטָר‡ ּ„ָ ‡, ִסיֲ‰ָר‡ מ≈ ָמ‡. ְוַעל ּ„ָ ָמ‡ָל‡ ּ„ָ ִלְסַטר ׂשְ ן ּ„ְ

י ִ„ּ ‡ָי ָמ‡ּ„ִ ן ּ„ָ ָקטוּ : (קלו). ְל‰ו… ָמ‡ ּ„ְ ‡, ַ‰‰ּו‡ ּ„ָ ַער ַעל ַעּמָ ָמ‡ ִ‡ּתְ „ ַ‰‡י ּ„ָ י, ּכַ ‡ ֲחז≈ ‡ ּתָ ַער ָעַלְיי‰ּו ַעּמָ ִיּתְ ִלין ִ‡י‰ּו ּ„ְ

ָע‡  ִמְצַרִים, ָל‡ ּבָ ן. ֲ‡ָבל ּבְ ‡ ַ‡ֲחָר‡ ְלַ‡ְת ‰ "קבַ‡ֲחָר‡ ְוָקִטיל לו… ל  ֲעָר‡ ָעַלְיי‰וּ ְלַ‡ְייָתָ‡‰ ָעַלְיי‰וּ ַעּמָ ָר‡≈ ִיׂשְ ִ‚ין ּ„ְ ָמ‡ ּבְ ָ„ּ

ן, ֲ‡ָבל  יְל‰ו… ַ‡ְרָע‡ ּ„ִ ַ„ְייִרין ּבְ ִ‚ין ּ„ְ יְַיי‰ּו, ְוָל‡ ִיְצַטֲערּון ּבְ ן ‰ "קבֲ‰וו… ּב≈ ָל‡ ֲ‰וו… ַיְכִלין ּבְ ָמָח‡ לו… ן, ּ„ְ ְל‰ו… ֲַ‰ִרין ּ„ִ ָ„ָמ‡, ּבְ

י ּת≈ ְלָט‡: (קלז). ְלִמׁשְ ן, ׁשַ ְל‰ו… ׁשּוְלָטּוָת‡ ּ„ִ ִקי„  ּוְבִ‚ין ּ„ְ ַ‰‰ּו‡ ֲַ‰ָר‡, ּפָ ִ‚ין ְלׁשּולְ ‰ "קבּבְ ַקְ„ִמיָת‡, ּבְ ן ּבְ ְל‰ו… ָטּוָת‡ ּ„ִ

 ‡ַ ן ׁשְ ן ֲ‰ָו‰, ְוכ≈ ְל‰ו… ֲחָל‡ ּ„ִ ִילּוס ַח„ ּ„ַ ִ‚ין ּ„ְ ַקְ„ִמיָת‡, ּבְ ן ּבְ ְל‰ו… ֲחָל‡ ּ„ִ י ּ„ַ ַיְלק≈ ָמ‡. ֲ‰ָ„‡ ‰ּו‡ ּ„ְ ן ְַבִעין ּ„ָ ְל‰ו… ֲחִלין ּ„ִ   ר ּ„ַ

ִצים ּוָבֲ‡ָבִים"ִ„ְכִתיב "ְוָ‰יָ    ץ ִמְצַרִים ּוָבע≈ ר∆ ָכל ‡∆   . (ו‡ר‡, שמות ז יט) ‰ ָ„ם ּבְ

  הסולם

  בוא וראה, בשעה שרוצה הקב"ה לעשות נקמה בעמים עובדי ע"ז, מתעורר צד השמאל ומתמלאה  :קלה)(

 הלבנה, שהיא המלכות, דם מצד ההוא, ואז נובעים דם, המעיינות והנחלים שלמטה, כל אלו שהם :קלה)(

בוא וראה, כשדם הזה מתעורר על איזה עם, הוא דם של הרוגים, : קלו)( לצד שמאל. ועל כן הדין שלהם דם.

כי יעורר עליהם עם אחר שיבא ויהרג אותם. אבל במצרים, לא רצה הקב"ה להביא עליהם עם אחר שיעורר 

ים בארצם. אלא עליהם דם, דהיינו שיהרגם, משום שישראל היו ביניהם, ולא יצטערו ישראל היושב

ומשום שהממשלה שלהם שולטת : קלז)( הקב"ה הכה אותם בדם, בנהרות שלהם, שלא היו יכולים לשתות.

באותו הנהר, פקד הקב"ה את הממשלה שלהם בתחילה, כדי שיוכה מתחילה האלהים שלהם, כי הנילוס 

  בכל ארץ מצרים ובעצים היה אחד מן האלהים שלהם. וכן שאר אלהים שלהם היו נבעים דם. ז"ש, והיה דם 

  .א)"ב דף כא ע"י ח"קלז. דפו-(וארא, סולם אות קלה ובאבנים.  

  ----------בני היכלא----------

ידויק לשון הזוהר, שבא  מכת דם כנגד ספירת מלכות:
ללמדנו שמכת דם הנזכרת כאן היא ככל פורענות 

ה מביא על כל אומה "של מכת חרב ואבדן שהקב
מלאה  'חרב לה"ש "ע ממנה, כמבעת שברצונו להיפר

. שהיא בבחינת ספירת מלכות, (ישעיה לד ו) "דם
. אלא שמפני (וארא אות קלא)כמפורש בזוהר לעיל 

טובתן של ישראל, ובכדי שלא יצטערו, נתחלף להם 
דם דם החרב למכת דם במימי היאור. שכאשר 

ה "הקבמתעורר על איזה עם, הוא דם של הרוגים, כי 
אחר שיבא ויהרג אותם. אבל  עורר עליהם עםמ

במצרים, לא רצה הקב"ה להביא עליהם עם אחר 
שיעורר עליהם דם, דהיינו שיהרגם, משום שישראל 
היו ביניהם, ולא יצטערו ישראל היושבים בארצם. 
אלא הקב"ה הכה אותם בדם, בנהרות שלהם, שלא 

. מכאן אפשר להבין בשיעור היו יכולים לשתות
עשר המכות. שהראשונה מסוים קנה מדה לגודל 

, מלכות לפי סדר ממטה למעלה] '[שכנגד ספישבהן 
שהיא מכת דם, כבר שקולה כנגד עונש שלם של כל 

  אומה אחרת.

   

רתור‰ ‡ור:  י ִמְצַרִים ַעל ַ  '‰ ַוּי…‡מ∆ ימ≈ ‰ ָיְ„ָך ַעל מ≈ ָך ּוְט≈ ל ַ‡ֲ‰ר…ן ַקח ַמּטְ ‰ ֱ‡מ…ר ‡∆ ל מׁש∆ ל ֲ‰ר…ָתם ַעל ְי‡…ר≈ ‡∆ ם ְוַעל ּכָ י‰∆ ם ְוַעל ַ‡ְ‚מ≈ י‰∆
ִצים ּוָבֲ‡ָבִים ץ ִמְצַרִים ּוָבע≈ ר∆ ָכל ‡∆ ם ְוִיְ‰יּו ָ„ם ְוָ‰ָי‰ ָ„ם ּבְ י‰∆ ימ≈ ‰ מ≈   .יט) (ו‡ר‡, שמות ז ִמְקו≈
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   צפרדע �

-(ו‡ר‡, סולם ‡ות ק מכת קולות ‰צפר„עים בעון ביטול קולם של ישר‡ל

  קב, קסב)

(ק) :זו‰ר : ∆ י, ּכְ ‡ ֲחז≈ ַ‡ּתְ ָ‡ ּתָ ָמ‰ ּ„ְ ל. ּכְ י, ָרח≈ ל ָ‰ִכי ִ‡ְקר≈ ָר‡≈ ת ִיׂשְ ל ִלְפִ ַמ ס∆ יָ‰ ְֱ‡ָלָמ‰"ר, "ּוְכָרח≈ ְזז∆   ֲ‡ַמ‡י  .(ישעי‰ ‚ ז) י ּ‚ו…

ַמתזו‰ר:  ָסק ִמיָּ‰, ְוִ‰י‡ ִ‡ְתַ‡ּלְ ין, ָקָל‡ ִ‡ְתּפְ ַ‡ר ַעּמִ ְלִטין ׁשְ ַכ„ ׁשַ יב, "קו… ְוָ„ : (ק‡). ְֱ‡ָלָמ‰. ּ„ְ ְכּתִ ָמע ‡ ‰ּו‡ ּ„ִ ָרָמ‰ ִׁשְ ל ּבְ

ִכי ַתְמרּוִרים" ָמע" .(ירמי‰ ל‡ י„) ְִ‰י ּבְ ָרָמ‰ ִׁשְ ל ּבְ ל ְמַב  ,"קו… ‡. "ָרח≈ יּלָ ַלִים ְלע≈ ‡ ְירּוׁשָ ל ּ„ָ ָר‡≈ ִיׂשְ ְ„ּ ‡ָל ִזְמ יָ‰", ּכָ ∆ ‰ ַעל ּבָ ּכָ

ן. "מ≈  ְל‰ו… ִ„ּ ‡ ִ‡יִ‰י ִ‡יּמָ ‰ ָעַלְיי‰ּו ּ„ְ ָ‚לּוָת‡, ִ‡יִ‰י ְמַבּכָ ם ַעל ּבָ ִ‡יּּון ּבְ ח≈ ָּ‰ְִל ‰ָ‡ֲ םָי י ‡≈ יְּּו". ּכִ י ‡≈ יָ‰". ַמ‡י ַטְעָמ‡. "ּכִ ∆

ל, ִ‡י‰ּו קו… ַבְעָלּ‰ ּ„ְ ִ‚ין ּ„ְ ‡, ּבְ ּלָ יּ‰. ‡∆ י ל≈ ע≈ ֲ‰ָ„  ִמּבָ ר ּבַ ק ִמיָּ‰, ְוָל‡ ִ‡ְתֲחּבָ ּלָ ֲעָת‡ ֲחָ„‡, ִ‡יִ‰י : (קב). ּ‰ ִ‡ְסּתַ י, ָל‡ו ׁשַ ‡ ֲחז≈ ְוּתָ

ָבַכת ָעַלְיי‰ּו ּ„ְ  י ּכַ ּ„ְ ≈לּוָת‡. ּוְבִ‚י‚ָ ִ‡יּּון ּבְ ְ„ּ ‡ְָוִזְמ ‡ָָכל ִזְמ ‡ ּבְ ּלָ ל, ‡∆ ָר‡≈ י,ִיׂשְ ן ָקָל‡ ְלִמְצָר‡≈ ַרם לו… ִריְך ‰ּו‡ ּ‚ָ ‡ ּבְ  ְך, קּוְ„ׁשָ

ָל‰  „ו… יב, "ְוָ‰ְיָת‰ ְצָעָק‰ ּ‚ְ ְכּתִ 'ּבְ ּ„ִ ‰ּו ל…‡ ְִ‰ָיָת‰" ְו‚ו… מו… ר ּכָ ץ ִמְצָרִים ֲ‡ׁש∆ ר∆ ן ָקִלין ַ‡ֲחָרִין,  ְוָזִמין .י‡ ו)ב‡, שמות ( ָכל ‡∆ לו…

ַעְיי‰ּו, מ≈ ָרָמ‡ן ָקִלין ּבְ ָעִין, ּ„ְ ִ‡יּּון עּוְרּ„ְ ִתים ּבְ ּמ≈ י ּכַ ָוק≈ ְ ׁשּ י ּבַ : (קסב) לן ‰משך ‰זו‰ר ב‡ותו עין שם, ‡ות קסב]:[ל‰. ַוֲ‰ווּ ְַפל≈

ִמְצַרִים, ְוָס  ִריְך ‰ּו‡ ּבְ ‡ ּבְ ן קּוְ„ׁשָ ר לו… ‡, ַ‡ְ„ּכַ ָל‡ ִמׁשְ 5ְַעל ּ„ָ ין ּ„ְ ְרע…‰, ִ‡ּל≈ יְלָי‡, ּוַמ‡ן ִ‡יּּון. ִליק ַעל ּפַ י ְיָמָמ‡ ְול≈ ְככ≈ ּתַ

ָל‡  ְ„ּ ,‡ יׁשָ ‡ ַקּ„ִ ַעּמָ ַ‡ְתִקיף ּבְ ִ‚ין ּ„ְ ִ„יר, ּבְ ַכְך ּתָ ּתְ ן ָל‡ ִמׁשְ ‰ו… ַקל≈ ַעְָי‡, ּ„ְ יּ‰ ִמ ‡ּוְרּ„ְ ָח‡ ל≈ ּבְ י, ְלׁשַ יל≈ י ְיָמָמ‡ ְול≈ ְככ≈ ּתַ ׁשְ

ִר  ‡ ּבְ י.ְלקּוְ„ׁשָ י ֲ‰ָ„„≈ ≈„‰ֲ י ּבַ ע≈ ּתָ ָיִכיל ְלִמׁשְ ִמְצַרִים, ּ„ְ ר ָׁש ּבְ ְיי‰ יְך ‰ּו‡. ְוָל‡ ֲ‰ָו‰ ּבַ ַּן ֲ‰וו… ּוִמ ‰ו… ּל≈ ָלת ַ‡ְרָע‡. ּוִמּקַ   ּו ִ‡ְתַחּבְ

ִתין   ִקין ְוַרְבָיין מ≈   .ְיו…

  הסולם

  זזיה נאלמה". ולמה בוא וראה, כנסת ישראל, שהיא המלכות, נקראת רחל, וכש"א, "וכרחל לפני גו: קנ)(

 היא נאלמה, הוא משום שבעת ששולטים עמים אחרים, נפסק ממנה הקול, שהוא ז"א, והיא נאלמת.: קנ)(

"קול ברמה נשמע נהי בכי" וגו'. "קול ברמה נשמע", זהו, ירושלים של מעלה, דהיינו בינה. ה שכתוב וז: קנא)(

כה עליהם, כי היא האם שלהם. "מאנה להנחם "רחל מבכה על בניה", כל זמן שישראל הם בגלות היא מב

על בניה", מהו הטעם משום "כי איננו", ושואל, כי אינם, היה צריך לומר. ומשיב, אלא משום שבעלה, 

בוא וראה, לא פעם אחת היא בכתה על  :קנב)( שהוא ז"א, הנקרא קול, נסתלק ממנה, ואינו מחובר עמה.

שנסתלק מרחל, הקב"ה סבב להם,  שהם פגמו בקולום זה, ישראל, אלא בכל שעה ושעה שהם בגלות ומש

. בפסוק על מכת בכורות] '[הערה: היא הצעקה הנז ב "והיתה צעקה גדולה" וגו'ולמצרים, קול, להענישם, שכת

. והיו נופלים בשוקים כמתים הצפרדעים, שהרימו קולם בתוך מעיהם,גם הכין להם קולות אחרים באלו 

ועל דא אדכר וכו': ועל זה, הזכיר אותם הקב"ה במצרים,  :קסב)( :ענין שם, אות קסב] [להלן המשך הזוהר באותו

 הם הצפרדעים שקולם אינו משתתק לעולם.ועלו על פרעה, אלו שאינם משתככים יום ולילה, ומי הם. 

והוא משום שהתקיף בעם הקדוש שאינם שותקים יום ולילה מלשבח את הקב"ה. ולא היה אדם במצרים 

  קסב.  קנב,-(וארא, סולם אות קנ. תנוקות וילדים ומקולם היו מתיםלדבר עם חבירו. ומהם נשחת הארץ, שיוכל 

  .א, מאמר ושרץ היאור צפרדעים)"ע 'ל -ב,"ב דף כט ע"י ח"דפו  
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  ----------בני היכלא----------

תמצית המבואר בזוהר  קול כנגד קול: מדה כנגד מדה:
קולות הצפרדעים, כאן הוא, שעונש המצרים במכת 

היה במדה כנגד מדה. שבהיות שעל ידי שעבוד 
מצרים בבני ישראל בטל ונדם מהם קול תורה 
ותפילה שאינו פוסק יומם ולילה, נענשו המצרים 
בקולות הצפרדעים שגם כן לא פסקו יומם ולילה. 
מכאן, שככל שקול התורה עולה ומתגבר, כן פוחתים 

הסוגים. והולכים כל קולות הצפרדעים מכל 
: הרבה מיני (פרק ז)כדאיתא בתנא דבי אליהו רבה 

  צפרדעים הביא עליהם. 

עוד נראה בדברי הזוהר כאן, ביאור  דבר הצפרדעים:
 'ויצעק משה אל ה"ש "כמ "דבר הצפרדעים"הפסוק 

(וארא, שמות ח  "אשר שם לפרעה דבר הצפרדעיםעל 

. כלומר שדבר הצפרדעים היינו דיבורם הבלתי ח)
שהיא מכה שאי אפשר לעמוד בה. לעומת פוסק. 

דיבורי בני ישראל בתורה ותפילה, שהם ערבים 
כי קולך  'השמיעיני את קולך וגו"ש "ונעימים כמ

(שמות רבה, י כן איתא במדרש  .ש ב יד)"(שיה '"וגו "ערב

"ויצא משה ויצעק אל ה' על , וזה לשון המדרש: י)
יים לא די להם למצר ,רז"ל אמרו. הצפרדעים" דבר

שהיה קולן של צפרדעים השחתת הצפרדעים אלא 
. שהיו נכנסות בגופן וצועקין בתוכן קשה להם ממכתן

על  .שנאמר "על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה"
  ל המדרש.", עכדבור הצפרדעים

עוד יש להבחין בדברי הזוהר  קול תורה וקול הצפרדע:
סוגי הקולות.  'כאן, בהבדל הגדול בין תוצאות אלו ב

קול התורה מוסיף חיים, וקול הצפרדעים היה מכת ש
חיים הם ": (משלי ד כב)ש "מות למצרים. כמ

ל, שהוראת פסוק זה היא על ", ודרשו חז"ְלמֹוְצֵאיֶהם
(דף  מסכת עירובין 'לימוד התורה בקול. כדאיתא בגמ

: אמר ליה שמואל לרב יהודה, שיננא פתח א)"נד ע
החריף, פתח פיך [תלמידי פומך קרי, פתח פומך תני. 

 כדי שהתורה תתקיים בידך. שנאמר: לקרא וללמוד]
 אל ."מרפא בשרו ולכל לֹמוצאיהם, הם חיים כי"

ל. "בפה, עכ למוִציאיהם אלא למוצאיהם תקרי

לעומת זאת הוא קול הצפרדעים, שלא זו בלבד 
שלא הוסיף חיים, אלא אף גרם מיתה, השחתה 

 "ותשחיתם , וצפרדע'ישלח בהם וגו"ש "וחורבן. כמ
. היינו, שקול הצפרדעים השחית את (תהלים עח מה)

סוגי קולות, קול המוסיף חיים  'מצרים. מכאן, שהם ב
וקול המשחית, יוכל כל אדם לשער בנפשו איזה קול 
הוא משמיע ושומע, ומה נגרם לו ולאחרים מאותם 

  הקולות. 

עוד נראה בדברי הזוהר כאן, שמכת  שירת הצפרדע:
במדה כנגד מדה, קול הצפרדעים  הצפרדעים באה

כנגד ביטול קול התורה, היינו בריבוי קולם ובריבוי 
. כדאיתא בילקוט שמעוני, וכן איתא "שירתם"

' ר בשם לוי בתחילת פרק שירה, בזה הלשון: רבי
 נושם שהוא ונשימה נשימה כל , על[אמר]חנינא 

-י תהלל הנשמה כל" שנאמר: ה"להקב לקלס צריך
 תהלים ספר שסיים בשעה המלך ודד על אמרו". ה

 דבר יש כלום ע"רבש לפניו אמר עליו דעתו זחה
 אחת צפרדע נזדמנה לו ,כמותי שירה שאמר בעולם
 שירה אומרת שאני עליך דעתך תזוח אל לו אמרה
 אני אומרת שאני ושירה שירה כל ועל, ממך יותר

 וידבר שנאמר, משל אלפים שלשת עליה ממשילה
ש "(ילקוואלף.  חמשה שירו היוי משל אלפים שלשת

. על פי זה יובן במקצת, תתפט) רמז קנ, המשך תהלים
שנשמעה אז בקול רם, הייתה  "שירת הצפרדעים"ש

חלף כל ביטול קול התורה שהיה בזמן שיעבוד 
  מצרים. 

, על פי דברי הזוהר שמכת בדרך צחות אפשר לומר
הצפרדעים היתה במדה כנגד מדה על ביטול 

ה בתורה "ל שבחי ישראל להקבהמצרים את קו
ותפילה, אפשר להבין במקצת את קולות הצפרדעים 
שהיו קשים למצרים עד מות, כיון שהצפרדעים 
השתדלו להשלים בשירתם, ובזמן של שבוע אחד 
בלבד שבו נהגה מכה זו, את כל קולות התורה 

  שנחסרו במשך מאתיים ועשר שנים.

ׂש ְו‰וּ תור‰ ‡ור:  ַ‚ִּ ‰ָלָמ‡ֱ ∆ ‰ָי ְזז∆ י ‚… ≈ל ִלְפ ַבח יּוָבל ּוְכָרח≈ ‰ ַלּט∆ ∆ ׂשּ יו ּכַ ח ּפִ ‰ ְול…‡ ִיְפּתַ ∆ֲעַ ‡ ְיוו ח ּפִ ָמע  '‰‰ ָ‡ַמר . ּכ… (ישעי‰ ‚ ז) ל…‡ ִיְפּתַ ָרָמ‰ ִׁשְ ל ּבְ קו…
י  יָ‰ ּכִ ∆ ם ַעל ּבָ ח≈ ָּ‰ְִל ‰ָ‡ֲ יָ‰ מ≈ ∆ ‰ ַעל ּבָ ל ְמַבּכָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרח≈ ּוּ ְִ‰י ּבְ ∆י מ…‰ּו ל…‡ ְִ‰יָ ְוָ‰יְ . (ירמי‰ ל‡ י„) ‡≈ ר ּכָ ץ ִמְצָרִים ֲ‡ׁש∆ ר∆ ָכל ‡∆ ָת‰ ָת‰ ְצָעָק‰ ְ‚„…ָל‰ ּבְ

ת ַמְרַ‡ִיְך ַ‰ׁשְ  .(ב‡, שמות י‡ ו) ְוָכמ…‰ּו ל…‡ ת…ִסף ָ‚‰ ַ‰ְרִ‡יִי ‡∆ ְ„ר≈ ר ַ‰ּמַ ת∆ ס≈ ַלע ּבְ י ַ‰ּס∆ ַחְ‚ו≈ ִָתי ּבְ ךְ יו… ל≈ י קו… ְך ּכִ ל≈ ת קו… ‰ִמיִעיִי ‡∆ יְך ָ‡ו∆ ב ּוַמְר‡≈ (שיר   ָער≈

  .‰שירים ב י„)
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   (ו‡ר‡, סולם ‡ות ק‚, ו‡ות קס‚)מכת צפר„עים ב‚וף ‰מצרים 

(‚ק) :ַע": זו‰ר ַפְרּ„≈ ַעל ַ‰ּצְ ִליַ„ת, ְוִ‡ְתַמְלָיית ַ‡ְרָע‡ ִמיַ  ,(ב‡, שמות ח ב) "ַוּתַ ְרַמיְ ֲחָ„‡ ֲ‰ָות, ְו‡ו… ‰וּ ַמְסִרין ּ‚ַ ּלְ   י‰ּו ְיי‰ּו. ַוֲ‰ווּ ּכֻ

יָך"זו‰ר:  ת∆ ֲ‡רו… יָך ּוְבִמׁשְ יב "ּוְבַתּּור∆ ְכּתִ ִ„ּ ,‡ ָ ׁשּ ‡וּ  ,(שם, ז כח) ְל‡∆ ּו ָלְרָוָי‰"ּוַמ‡י ֲ‰וו… ָ‡ְמרּו. "ּבָ ִצי‡≈ ִים ַוּתו… ׁש ּוַבּמַ ≈‡ (ת‰לים   ּבָ

ל ִ‡  .סו ב) ‡ ּכָ ׁשָ י ְ„ֲע‡ִלין ְל‡∆ ת ְל‰ּו ְלִמְצָר‡≈ יָמ‡ ִ‡י ֲ‰ִכי ַמ‡י ִ‡יְכּפָ ַע ְוִ‡י ּת≈ ְר„≈ ‡  .ִיןיּון עו… ׁשָ ְל‰ּו ֲע‡ִלין ְל‡∆ ‡ ּכֻ ּלָ ∆‡

ּוָר‡ וְ  ּתַ י. ֲַ‰ָמ‡ ַ‰ָו‰ ּבְ ין ַמ‡י ַק‡ ַעְב„≈ ּתִ ִתין. ְוִ‡יּון ְ„מ≈ ּוָר‡ ְוָל‡ מ≈ ּתַ י ְוֲ‡ְזִלין ּבְ ְקִעין ְוְַפק≈ ‚ו… ֲַ‰ָמ‡ ּוִמְתּבַ ֲע‡ִלין ּבְ

ַָ‰ּמָ  ַתֲ‡ִרין ּבְ ְר ִמְַיי‰ּו ַ‡ֲחָרִין ְוִ‡ׁשְ ָת‡ ִ‡ְתַ‰ְ„רּו עו… ‰ ַ‰‰ּו‡ ּפִ ≈י יַכל ּמִ ֲעְיי‰ּו וְ ‡. ָ‡תּו ְלמ≈ מ∆ ַעָָי‡ ּב≈ ‡ן ַקִלין ן, ָ„ ְק ַר „≈ ְוַרּמָ

י ‡ ָחז≈ ן ִמּכ…ָל‡. ּתָ ָיי‡ לו… ִתים. ְוָ„‡ ָקׁשְ ִתיב  ,ַע„ ְ„ַ‰וּו מ≈ ִעים וְ ַר ְוׁשָ "ּכְ ר ְצַפְר„∆ כָּ ץ ַ‰ְי‡ו… ָך ּוַבֲחַ„ר ִמׁשְ ית∆ ב≈ ְבָך ָעלּו ּוָב‡ּו ּבְ

ְתָך" ְל‰ּו.  .(ב‡, שמות ז כח) ְוַעל ִמּטָ ּכֻ יר ּמִ ְל‰וּ ְוָיּתִ ּכֻ י ַקְ„ָמַ‡‰ ּמִ ְרע…‰ ִ‡י‰וּ ַ‡ְלק≈ יּ‰ ִ„י ֱ‡ ‰ו≈ "לְ ּפַ מ≈ ָ‰‡ ְמב…ָרְך ִמן ַעְלָמ‡ לָ -י ׁשְ

ִקי„ ע ‡‰וּ ְ„  ](ת‰לים קי‚ ב)[י‰י שם ‰' מבורך מעת‰ וע„ עולם " ְוַע„ ַעְלָמ‡ י ָ ְב וּ ּפָ ≈ְבָכל ָמ‰ִ„ין ִ„ְב ‡ י.  ׁשָ [ל‰לן ְ„ֲעְב„≈

‡, ִ‡י: (קס‚): ‰משך „ברי ‰זו‰ר ב‡ותו עין, ‡ר‡ ‡ות קס‚] ּלָ ן. ‡∆ יְך ָל‡ ַיְכִלין ְלָקְטָל‡ לו… יָמ‡ ‰≈ ר ָׁש חּוְטָר‡,  ְוִ‡י ּת≈ ֲ‡ִרים ּבַ

ית ִמיָּ‰, ִמּ‚ו… ְמָעָ‰‡, וְ  י ְוַטְרָטׁש≈ ‡ו… ֲ‡ָבָ‡, ְלָקְטָל‡ ֲחָ„‡, ִ‡ְתַבְקַעת, ְוְָפִקין ׁשִ ַ‰ִוי ִמְתַמָע ְלִמְקָרב ַ‡ְזל≈ ַ‡ְרָע‡, ַע„ ּ„ְ   י ּבְ

‰וּ      .ּבְ

  סולםה

  ותעל הצפרדע: והיה צריך לומר הצפרדעים לשון רבים. ומשיב, צפרדע אחת היתה והולידה,  :קנג)(

ה היו ונתמלאה מהן הארץ. והיו כולם מוסרים את עצמם לאש. שכתוב "ובתנוריך ובמשארותיך". ומ :קנג)(

אומרים. "באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה". ואם תאמר אם כן, מה נוגע להם, למצרים, שכל אלו 

הצפרדעים באו באש. ומשיב, אלא כולם באו באש, והלכו בתנור ולא מתו, ואלו שמתו מה עשו. לחם היה 

לאכול מן הלחם, חזר  בתנור, ונכנסו לתוך הלחם ונתבקעו, ויצאו מהן אחרות, ונבלעו בתוך הלחם. וכשבאו

הלחם במעיהם להיות צפרדעים, ורוקדים ומרימים קולם עד שהמצרים היו מתים. ומכה זו היתה קשה 

להן מכולן. בוא וראה, כתוב, "ושרץ היאור צפרדעים וגו', ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים". הרי 

"ובכה ובעמך ובכל עבדיך". "יהי שם ה' . שהרי נאמר פרעה הוכה תחלה, ויותר מכולם .שבאו בתוך גופם

[להלן המשך . שהוא פוקד מעשה בני אדם בכל מה שעושים ,(תהלים קיג ב) מבורך מן העולם ועד העולם"

ג אותם, את הצפרדעים. ומשיב, ולא יכלו להר ךואם תאמר אי :קסג)(: ג]"דברי הזוהר באותו עניין, וארא אות קס

ג אחת, התבקעה ויצאו ממנה, מתוך מעיה, שש צפרדעים, והלכו ואלא אם הרים אדם מקל או אבן להר

  א, "ב, ודף ל סוף ע"ב דף כט ע"י ח"(וארא, סולם אות קנג, ואות קסג, דפו ובעטו בארץ, עד שהיו נמנעים מלקרב אליהם.

  .מאמר ושרץ היאור צפרדעים)  

  ----------בני היכלא----------

, שעל אות קנג)(וארא תמצית דברי הזוהר  מכת צפרדע:
ידי התבוננות בדברי משה בהתראתו על מכת 

ושרץ היאור צפרדעים  "ש שאמר "הצפרדעים כמ
, ובתנוריך ובמשארותיך ובכה 'ועלו ובאו בביתך וגו

, יובן גודל המכה. כיון כט)-(וארא, שמות ז כח 'ובעמך וגו
שבהמשך הפסוקים, כאשר הוכתה ארץ מצרים 

ותעל "ש רק "וד. כמבצפרדעים אין גודלה מפורט ע
. מבאר (שם, ח ב) "הצפרדע ותכס את ארץ מצרים

ש "הזוהר כאן, שהצפרדעים נכנסו באש התנורים, כמ

 "באנו באש ובמים"בתהלים שאמרו הצפרדעים 
. שבעת כניסתם לתנורים, נכנסו בתוך (תהלים סו ב)

הלחם שאכלו המצרים וכך באו לתוך גופם ממש, 
(וארא, שמות ז י "ירש רש. כדפ'ושם היו מקרקרין וכו

 בתוך מעיהן נכנסים ומקרקרין. -"ובכה ובעמך": כט)

ידוייק לשון הזוהר שכאשר באו הצפרדעים בתוך 
הלחם ובמעיהם של המצרים היו מרקדים ומרימים 

. סולם: [ורקדן, ורמאן קלין, עד דהוו מתים]. 'קולם וכו
וכשבאו לאכול מן הלחם, חזר הלחם במעיהם להיות 
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ם, ורוקדים ומרימים קולם עד שהמצרים היו צפרדעי
פרעה הוכה תחלה, . ולא זו בלבד, אלא 'וכו מתים

ויותר מכולם. שהרי נאמר "ובכה ובעמך ובכל 
, שתחילת (וארא אות קסג)מפורש בזוהר  עוד. עבדיך"

ותעל "ש "מכת צפרדע הייתה בצפרדע אחת. כמ
. והיא השריצה עד שהוכתה כל ארץ "הצפרדע

אם הרים אדם מקל או אבן רדעים. שמצרים בצפ
ג אחת, התבקעה ויצאו ממנה, מתוך מעיה, שש ולהר

צפרדעים, והלכו ובעטו בארץ, עד שהיו נמנעים 
   מלקרב אליהם.

עוד בזוהר  פרעה הוכה בצפרדעים תחילה ויותר מכולם:
כאן, שפרעה הוכה תחילה במכת הצפרדעים ומכתו 

 (וארא קנג)זוהר הייתה יותר מכולם. ידוייק בזה לשון ה
ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל "שהזכיר פסוק 

, שממנו למדים, שפרעה לקה ראשון ויותר "מטתך
מכולם. כמדוייק גם בלשון הסולם, שהזכיר פסוק 

(וארא, שמות  "ובכה ובעמך ובכל עבדיך"שלאחר מכן 

פ נמצאנו למדים, שאותה צפרדע אחת ". עכז כט)
חילה בבית פרעה, שעלתה על מצרים, הכתה ת

וממנה נמשכה המכה לכל ארץ מצרים. ממילא 
נשמע, שכן היה כשניסו להרוג אותה כמפורש בזוהר 

. שתחילה ניסו לעשות זאת בבית פרעה, (אות קסג)
ומשם התפשטו הצפרדעים בכל ארץ מצרים. וכן 

. בכל 'וכו "בתנוריך ובמשארותיך"ש "היה בלחם. כמ
שכאשר ביקש  זה יובן המשך הנאמר בפסוקים,

ויסר  'העתירו אל ה"אמר  'ממשה ואהרן שיעתירו לה
. היינו, שמכת פרעה (שם, ח) "הצפרדעים ממני ומעמי
ש ממני ולאחר מכן מעמי. "נזכרת בפני עצמה. כמ

כמו כן בסדר הזה השיב משה לפרעה. שאמר לו 
למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך, להכרית "

היינו מכת פרעה  .(שם, ח ה) "הצפרדעים ממך ומבתיך
בראשונה ובנפרד ממכת כל העם. שלכאורה לא 

  מצינו כעין זה בשום מכה. 

אולי אפשר לומר, שזהו  דעה:-שם צפרדע מלשון צפר
ש בזוהר וארא "[אורדעניא, כמהמרומז בשם צפרדע, 

, שהיא דעה ה קולות הצפרדעים]"קסב, מובא לעיל בד
וקר או . צפר הוא לשון ב'ית 'ראשונה שיש להכיר בה

. שזו הוראת 'תחילה, דעה, היינו לשון דעת את ה
אשר אשמע בקולו  'מי ה"מכה זו לפרעה, על שאמר 

. (שמות, ה ב) 'וגו '"לשלח את ישראל, לא ידעתי את ה
אשר אשמע בקולו, הוכרח  'כלומר שעל שאמר מי ה

, על ידי קול הצפרדעים, שאינם אלא 'לעשות כדבר ה

זה שמסיים הזוהר כאן . ו'ממשרתיו הקטנים של ה
. שפוקד מעשי בני 'וכו "מבורך 'יהי שם ה", (אות קנג)
. היינו שפוקד על שלוחיו ומשרתיו להביא 'אדם וכו

כעין  אגב אורחא,את בני האדם לעשות את רצונו. 
המבואר כאן, שהצפרדע למדה דעת ולקח את 

(תהלים קנ, המשך רמז פרעה, איתא בילקוט שמעוני 

 זחה תהלים, ספר וד המלך סייםשד שבשעה תתט),
 בעולם דבר יש כלום ע"רבש לפניו אמר עליו. דעתו

 אמרה אחת צפרדע לו נזדמנה כמותי. שירה שאמר
 יותר שירה אומרת שאני עליך דעתך תזוח אל לו

  ממך וכו', עכ"ל. 

, (סולם אות קסג)כעין דברי הזוהר וארא  ס:"מסורת הש
שהמכה שכל צפרדע התבקעה לשש צפרדעים, עד 

 מסכת סנהדרין 'בגמהיתה בכל ארץ מצרים, איתא 
. "ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים": ב)"(דף סז ע

צפרדע אחת היתה השריצה ומלאה  ,אמר רבי אלעזר
רבי עקיבא : [מחלוקת תנאים]. כתנאי כל ארץ מצרים

 .צפרדע אחת היתה ומלאה כל ארץ מצרים ,אומר
א מה לך אצל עקיב ,אמר לו רבי אלעזר בן עזריה

 .הגדה כלה מדברותיך ולך אצל נגעים ואהלות
. 'ל הגמ", עכצפרדע אחת היתה שרקה להם והם באו

י. "ל רש"חת משמע, עכא -ותעל הצפרדע י:"רשי
תחילת המכה הייתה בצפרדע אחת.  ע"היינו, שלכו

כ "אלא, שהמחלוקת היא כיצד מאותה אחת נעשו כ
בים, או הרבה צפרדעים. האם מאותה אחת נעשו ר

  שאותה אחת קראה לשאר הצפרדעים. 

עיקר העולה מדברי הזוהר וארא הוראה למעשה: 
 (דף סז ע"ב),ומדברי הגמרא סנהדרין  (אות קסג),

ה מביא מכה או עונש לאדם, יש "שכאשר הקב
להיזהר מאוד ולשוב תיכף ומיד בתשובה. כדי שמכה 
זו לא תתפתח למכות נוספות, וכן כדי שמכה זו לא 

א לחברותיה להצטרף. כדרך המשל בפי העולם תקר
  ."צרה רודפת צרה"

(דף מסכת פסחים  'יעוין בגמ קל וחומר מן הצפרדעים:

, מהו הקל וחומר מן הצפרדעים, ששנשאו ב)"נג ע
חנניה מישאל ועזריה, בעת שמסרו עצמן על קדושת 

ה "(שם, ד 'ש התוס"השם לכבשן האש. עוד יעוין במ

[כמבואר בהרחבה בספר ו. "ק, על מה היה המה ראו)
ל, פרשת "שמאי גינזבורג זצ 'ג ר"אמרי שמאי, מזקני הרה

  .וארא אות פא]
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ץ ִמְצָרִים תור‰ ‡ור: ר∆ ת ‡∆ ַכס ‡∆ ַע ַוּתְ ַפְרּ„≈ ַעל ַ‰ּצְ י ִמְצָרִים ַוּתַ ימ≈ ת ָי„ו… ַעל מ≈ ט ַ‡ֲ‰ר…ן ‡∆ ִעים ְוָעלּו . (ב‡, שמות ח ב) ַוּי≈ ַרץ ַ‰ְי‡…ר ְצַפְרּ„ְ ְוׁשָ
יךָ וּ  ת∆ ֲ‡רו… יָך ּוְבִמׁשְ ָך ּוְבַתּּור∆ יָך ּוְבַעּמ∆ ית ֲעָב„∆ ָך ּוְבב≈ ת∆ ְבָך ְוַעל ִמּטָ ּכָ ָך ּוַבֲחַ„ר ִמׁשְ ית∆ ב≈ יָך . (ב‡, שמות ז כח) ָב‡ּו ּבְ ָך ּוְבָכל ֲעָב„∆ ּוְבָכ‰ ּוְבַעּמְ

ִעים ּו בָּ . (ב‡, שמות ז כט) ַיֲעלּו ַ‰ְצַפְרּ„ְ ׁש ְלר…‡ׁש≈ ְבּתָ ֱ‡ו… ּו ָלְרָוָי‰ִ‰ְרּכַ ִצי‡≈ ִים ַוּתו… ׁש ּוַבּמַ   .(ת‰לים סו יב) ‡ּו ָב‡≈

   כנים �

  (ו‡ר‡, סולם ‡ות קע‡, קע„) מכת כים

  כנים, דסלקא עפרא דארעא. ותא חזי, כל איבא דאתילידת בארעא, מחילא דלעילא ממנא : קעא)זוהר: (

ההוא ארעא, תחומא דחולקא דמצראי, ות"ח,  :קעד)( דאזדרע עלה איהו, וכלא הוה כגוונא דלעילא.זוהר: 

בההוא זמנא, אושיט קב"ה אצבעא דיליה, ואתילידו טפסירין בההוא תחומא, ואתיבשו כל אינון תחומין 

והא אתמר דאהרן  :קעה)( דרכיכו מיא. וכל ירוקא דמיין דנבעין, כדין לתתא, אתחזיאו קלמין מעפרא דארעא.

' תרעץ הזאה דימינא דקודשא ב"ה תבר לשנאין, כד"א, "ימינך הוה מחי. אבל בגין דא אהרן הוה מחי, לאח

  אויב". כגוונא דא, זמין קב"ה לאייתאה על קרתא דרומי רבתא, דכתיב ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית. 

  ועל דא, "כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים".  

  סולםה

  ה פירושם. בוא וראה, כל תולדה שנולדת כנים, דסלקא עפרא וכו': הכנים שהעלה עפר הארץ, מ :קעא)(

ובוא וראה,  :קעד)( בארץ, היא נמשכת מכח ממונה שלמעלה שנזרע עליה, והכל הוא כעין של מעלה. :קעא)(

אותה הארץ, גבול חלקם של מצרים, הושיט הקדוש ברוך הוא בעת ההוא את האצבע שלו, ונולדו להבות 

הרטובים מים, וכל טפה של מים נובעים, אז למטה, בארץ  אש באותו הגבול, ונתיבשו כל אלו הגבולים

והא אתמר דאהרן וכו': שואל, הרי נאמר שאהרן היה מכה את  :קעה)( מצרים, נראו הכנים מעפר הארץ.

. ומשיב, אבל בשביל זה היה מכה אהרן, להורות, 'ה אצבעו וכו"עפר הארץ בכנים ואתה אומר הושיט הקב

ונאים, כמש"א, ימינך ה' תרעץ אויב. כי אהרן הוא כהן, שהוא מרכבה שימינו של הקב"ה שבר את הש

לימינו של הקב"ה. כעין זה עתיד הקב"ה להביא על עיר רומי הגדולה, שכתוב, ונהפכו נחליה לזפת ועפרה 

  (וארא, סולם  לגפרית. ועל זה, שהוביש המים מן עפר מצרים, כנ"ל, כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים.

  .ב)"ב דף ל ע"י ח"קעה. דפו-קעא, ואות קעד אות  

   קע)-(וארא, סולם אות קסח ב מ„ר‚ות ‰עליוותב בערוּ מכת ערו… 

ב:: זו‰ר: (קסח) ‡ ֲ‡ִפי ָערו… ּלָ ∆‡ ,„ ָק‡, ְול‡ עו… ּבְ ן, ְוָל‡ ַיְכִלין ְלִ‡ְתּ„ַ יְל‰ו… ָחְכְמָת‡ ּ„ִ י ּ„ְ ≈ן ִזי ב לו… ִעְרּב≈ ְ„ּ ,‡ְָוו י ַ‰‡י ּ‚ַ ָ‰≈ ּכִ    יּלּו ּ„ְ

ָמ זו‰ר:  ב. ִעְרּבּוְבָי‡. ּכְ ב, ַמ‡י ָערו… ְרַחְיי‰ּו. ָערו… ָלן ‡ו… ַ‡ְרָע‡, ּוְמַחּבְ ן ּבְ ָלן לו… ַ‡ְרָע‡, ְמַחּבְ ָכחּו ּבְ ּתְ ִ‡ׁשְ ְ„ּ „ ∆‚ ר "ּוב∆ ‰ ְ„ַ‡ּתְ ָ‡מ≈

ְלַ‡ִים" ְלָ‡ִים", ִערּוִבין ,(ויקר‡ יט) ּכִ ְזַרע ּכִ ְ„ָך ל…‡ ּתִ יִ‡ין ּבְ . (שם) ׂשָ יִלין ִ‡ְתָערּו : (קסט). ָ„‡יַ ָ‡ָרמּות ִזיִין ַסּ‚ִ ‰ ח≈ ּמָ י, ּכַ ‡ ֲחז≈ ּתָ

ן  ל לו… ַח„, ּוַבְלּב≈ ‡ ּכְ יּלָ ָעַב„ ‰ "קבְלע≈ בּוָרן ּ„ְ ‡. ְוָכל ִ‡יּּון ּ‚ְ יּלָ יָפ‡ ְלע≈ ּקִ ייַלְיי‰ּו ּתַ ָל‡ ח≈ ִ‚ין ְלַבְלּבְ ֲחָ„‡, ּבְ ִמְצַרִים, ‰ "קבּכַ ּבְ

י ָ‡ִרים ְי„≈ יָ„‡ ֲחָ„‡ ֲ‰ָו‰, ּ„ְ יב "ְוָ‡ְבָ„‰ ָחְכַמת ּבִ ְכּתִ ִמְצַרִים, ּ„ִ ן ִ‡ְתֲ‡ִביַ„ת ָחְכְמָת‡ ּ„ְ ּמָ ‡, ּוִמּתַ ‡ ְוַתּתָ יּלָ ּ‰ ָעַלְיי‰ּו, ְלע≈

ר" ּתָ ְסּתַ ָיו ּתִ ִמְצַרִים": ו(קע). (ישעי‰ כט) ֲחָכָמיו ּוִביַת ְבו… י ִמְצַרִים ּבְ ִתיב "ְוִסְכַסְכּתִ י, ּכְ ‡, . ִמְצַרִים (ישעי‰ יט) ָת‡ ֲחז≈ יּלָ ְלע≈
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‰ּו. ִ‡ְתָע  ּלְ ‡, ְוִ‡ְתָעְרבּו ּכֻ ְלַתּתָ יִלין ּ„ִ ‡, ְמָמָן ַעל ח≈ יּלָ יִלין ְלע≈ ִ‡יּּון ח≈ ִ‚ין ּ„ְ ‡. ּבְ ִמְצַרִים ְלַתּתָ ָל‡ ֲ‰וו… ּבְ ְ„ּ ,‡ יּלָ ְרבּו ְלע≈

ֲ‰וו… ִמְתַק  י ּ„ַ ִ‡יּּון ּ„ּוְכּת≈ ְיי‰ּו, ּבְ ָחָרׁשַ ָר‡ ּבְ ְ י ְלִ‡ְתַקׁשּ י ַיְכל≈ י ִמְצָר‡≈ ‡ ַ‡ְיית≈ לּו. ְוַעל ּ„ָ ְלּבָ ָ‰‡ ִ‡ְתּבַ ַקְ„ִמיָת‡, ּ„ְ י ּבְ ר≈ ְ                                                         ׁשּ

  ‡„ָ ‡ ּבְ י ּ„ָ ֲ‰וו… ִמְתָעְרב≈ ב, ִחיָוון ּ„ַ   .ָעַלְיי‰ּו ָערו…

  הסולם

  כלו להשיגן. ולא עוד, אלא אפילו ערוב, הוא ג"כ כעין זה, שערב מיני מדרגות החכמה שלהם ולא י :קסח)(

אותן מדרגות החכמה שלהם שכבר נמצאו בארץ, היו משחיתים אותם בארץ, דהיינו שנעשו  :קסח)(

למזיקים, והשחיתו את דרכם. ערוב, מהו ערוב. ומשיב, הוא ערבוביא. כמש"א ובגד כלאים, שפירושו, 

ו, לזרע מינים הרבה במפולת יד. כן ערוב תערובת של צמר ופשתים. כמ"ש שדך לא תזרע כלאים, שפירוש

בוא וראה, כמה כחות התעוררו למעלה כאחד, וערב אותם הקב"ה יחד,  :קסט)( שבכאן, פירושו ערבוביא.

כדי לערב כחותיהם החזקים למעלה. וכל אלו הגבורות שעשה הקב"ה במצרים היו ביד אחד, שהוא יד 

שם נאבדה חכמת מצרים, שכתוב, "ואבדה חכמת החזקה כנ"ל, שהרים ידו עליהם למעלה ולמטה ומ

נו שיסכסך מצרים של מעלה, שהם יבוא וראה, כתוב, "וסכסכתי מצרים במצרים", הי :קע)( חכמיו" וגו'.

השרים שלהם, במצרים של מטה. משום שאלו הצבאות של מעלה ממונים על הצבאות של מטה, ונתערבו 

צרים יכולים להתקשר בכשפיהם באלו המקומות של כולם, נתערבו מערכותיהם למעלה, ולא היו המ

  השרים שלהם למעלה, שהיו מתקשרים בהם מתחילה, כי נתערבו. ועל כן הביא עליהם מכת הערוב, 

  .ב)"ב דף ל ע"י ח"קע. דפו-(וארא, סולם אות קסח שהיא, חיות שהיו מעורבים זה בזה.  

   (וארא, סולם אות קצא) רב∆ „∆ ַ‰  בי„ חזק‰ זוּ 

ַקְ„ִמיָת‡, : צ‡)זו‰ר: (ק ִתיב ּבְ ‡, ָ‰‡, ּכְ ּלָ ן. ‡∆ יְל‰ו… ִ„ּ ‡ָָת ‰ ַי„ )‚ שמות טו‡ר‡, (ּוַמ‰ ֲ‰ָו‰ מו… ≈ּ‰ִ" ‰ר ִמְקְָך ֲ‡ׁש∆ ָי‰ ּבְ ‰" ' ‰ו… ∆„ ָ ׂשּ    .ּבַ

ִתיב ַי„ זו‰ר:  ‰ּו ָל‡ ּכְ ֻכּלְ ָ‰‡ָ‰ ֲ‡ַמ‡י ּבְ ָע‡ן. ּ„ְ ְצּבְ ∆‡ ‰ ָ ֲחִמׁשּ ‡, ָ‰ָכ‡ ִ‡י‰ּו ָיָ„‡ ּבַ ּלָ ַק  '. ‡∆ ע ֱ‡ל… ּבְ ְצּבַ ִתיב, ‡∆ ים ִק ְ„ִמיָת‡ ּכְ

 ָ יָ‡ ֲחָ„‡. ַוֲחִמׁשּ ָע‡, ָקַטל ּזִ ְצּבְ ָע‡ ְו‡∆ ְצּבְ ָע‡ן, ְוָכל ‡∆ ְצּבְ ׁש ‡∆ ‰ּו ָחמ≈ ּלְ ּסּוִסים, ִ‰י‡. ְוָ‰ָכ‡ ּכֻ יב, "ּבַ ְכּתִ ִ„ּ , ‰ ִזיִין ֲ‰וו…

ָקר, ּוַבּצ…‡ן" ּבַ ים, ּבַ ַמּלִ ְ‚ּ ִרים, ּבַ ֲחמו… ‰. (שם) ּבַ ָ ָע‡ן,  ָ‰‡ ֲחִמׁשּ ְצּבְ ∆‡ ‰ ָ ‰ ַי„ ּ„ְ ִזיִין, ַלֲחִמׁשּ ≈ּ‰ִ" ,ְך י ּכַ ≈י‚ִ ָי‰  '‰ִ‡ְקרּון ַי„. ּבְ                      ‰ו…

ִתים   ָכחּו מ≈ ּתְ ְרַמְיי‰ּו, ְוִ‡ׁשְ ִתים ִמּ‚ַ ֲ‰וו… מ≈ „ ְמ‡…„". ּ„ַ ב≈ ר ּכָ ב∆ ∆„ּ '   .ְו‚ו…

  הסולם

  הויה במקנך אשר בשדה,  'ומשיב, אלא הרי כתוב מתחילה, הנה יד ה : שואל, ומה היה המיתה שלהם.(קצא)

. אלא כאן הוא יד בחמש אצבעות. כי מתחילה אצל מכת כנים, 'למה בכל המכות לא כתוב יד ה: (קצא)

כתוב, אצבע אלקים הוא, וכאן כל חמש האצבעות, שכל אצבע ואצבע הרג מין אחד, וחמשה מינים היו, 

  רים, בגמלים, בבקר ובצאן. הרי חמשה מינים לחמשה אצבעות הנקראות יד. משום שכתוב, בסוסים, בחמו

  . ב)"ב דף לא ע"י ח"(וארא, סולם אות קצא, דפו. 'דבר כבד מאד וכו 'הויה וגו 'זה, הנה יד ה  

  ----------בני היכלא----------

(וארא תמצית דברי הזוהר  :'מכת דבר נקראת מכת יד ה

הנזכרת במכת דבר,  'ה , ביאור המלה ידקצא)
שחמשת האצבעות שביד זו מפורטים בחמשת 

הויה במקנך  'הנה יד ה" המינים הנזכרים בפסוק:

אשר בשדה, בסוסים בחמורים בגמלים בבקר 
. על פי דברי הזוהר כאן שמכת דבר הייתה "ובצאן
מינים  ', שחמשת אצבעות היד הם כנגד ה'מיד ה
ביד חזקה של פסח: , יובן הנאמר בהגדה ַּבֶדֶברשלקו 
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. כלומר 'הויה וגו '. כמה שנאמר הנה יד הַהֶדֶברזו 
 'מינים, נאמר בה יד ה 'שמכיון שמכה זו הכתה בה

אצבעות שביד. כעין דברי הזוהר כאן איתא  'מלשון ה
  .)'(שלח פסקא טבספרי 

תוספת ביאור למלה יד הנזכרת  מכת יד כנגד יד:
תוקף,  במכת דבר, שהוראתה על מכה חזקה ביתר

ה ", שהקבתכב)-(סולם אות תכאיעויין בזוהר בשלח 
תובע את עלבון הצדיקים יותר מעלבונו, ועל 
שהושיט ירבעם את ידו על עדו הנביא, נאמר: 

. כן מזכיר ", ולא יכל להשיבה אליו'ותיבש ידו וגו"
שם הזוהר את עונש סנחריב שעל שהושיט את ידו 

פ שלכאורה "[אע. 'על חזקיה המלך, הכה בו מלאך ה
ז יעוין שם בספר "המלה יד לא נזכרת שם במפורש, עכ

פעמים נזכר בדברי מלך אשור המלה יד,  'מלכים, שה
. כן מזכיר הזוהר שם את ]"אין מציל מידי"שאמר 

. "הויה במקנך 'הנה יד ה"במכת דבר  'המלה יד, הנז
שאפשר לפרש את לשון יד הנאמר במכה זו שהיא 

כי אם "ה במכה זו "ו הקבכנגד יד פרעה. שאמר ל
הויה  'מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם: הנה יד ה

במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר 
. כלומר, ג)-(וארא, שמות ט ב "ובצאן דבר כבד מאוד

שהחזקת פרעה היא החזקת יד, ועל זה נענש ביד 
  .'ה

   ארבה �

   ז)ח בלק, סולם ‡ות כ"(ז מכת ‡רב‰ במ„‰ כ‚„ מ„‰ 

ין  , ל‡מור ‰‰ עם יצ‡ ממצרים]'וישלח [בלק] מל‡כים ‡ל בלעם בן בעור ו‚ו"[: זו‰ר: (כז) ת ע≈ ָס‰ ‡≈ ‰ ּכִ ≈ּ‰ִ  

ץ"זו‰ר:  י .(בלק,   במ„בר כב ‰) ָ‰ָ‡ר∆ ַ‡ְמר≈ ל, ַ„ֲ‰  ,ִ‡ית ּ„ְ ָר‡≈ ן ִיׂשְ י לו… ַקְטל≈ ְ„ּ ‚ ן ְועו… „ ִסיחו… ‡ ּכַ ּלָ ַ‡ְרָע‡. ‡∆ ְ„ּ ‡ָי וּו ע≈

י קּוְ„  ִמְצַרִים. ַ‡ְיית≈ ‰ ַעל ַ‡ְרָע‡ ּ„ְ ִריְך ‰ּו‡ ַ‡ְרּב≈ ‡ ּבְ ת ע≈ מ‰ ׁשָ ִתיב, "ַוְיַכס ‡≈ ץ"ּכְ ְך ָ‰ָ‡ר∆ ְחׁשַ ץ ַות∆ ל ָ‰ָ‡ר∆  ין ּכָ

„ ַח  .(ב‡, שמות י טו) ְעּבַ ָעְלָמ‡ ָל‡ ַיְכִלין ְלמ∆ ין ְוִקְסִמין ּ„ְ ָכל ַחְרׁשִ ִ‚ין ּ„ְ ‡ֲ‡ַמ‡י, ּבְ ַ„ְרּ‚ָ ‰ ֲחָ„‡ ּבְ ‡ ִמּלָ ּלָ ין ‡∆  ְרׁשִ

ּבּוְלּבָ  ‰ ִזיִין מ≈ ּמָ ל ִמּכַ ּבּוְלּבַ ב מ≈ י ַערו… ‡ ָ„‡ ַ‡ְיית≈ ִזְמָ‡ ֲחָ„‡. ְוַעּמָ ל ֲחָ„‡, ּבְ ָל‡ ָיְכלּו ּכָ ין, ַע„ ּ„ְ ִ‡ּל≈ ין ּבְ   ִלין ִ‡ּל≈

יָקם   ין ְוִקְסִמין ְלמ≈ ל ָ‰ָ‡ר∆  [‰‡מר במכת ‡רב‰]. ְוָ„‡ ‰ּו‡ קמיי‰ו ַחְרׁשִ ין ּכָ ת ע≈    .ץ""ַוְיַכס ‡≈

  סולםה

  יש אומרים, שהם סיחון ועוג, שישראל הרגו אותם, שהיו עין  .(במדבר כב ה) "הנה כסה את עין הארץ": כז)(

מה כתוב, "ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ".  ארבה,הארץ. אבל, כשהביא הקב"ה על ארץ מצרים : (כז)

בדבר אחד, במדרגה למה, משום שכל המכשפים והקוסמים שבעולם, אינם יכולים לעשות כישוף, אלא 

אחת, בפעם אחת, ולעם הזה הביא ארבה מעורב, בכמה מינים מעורבים זה בזה עד שכל המכשפים וכל 

הקוסמים, לא היו יכולים לקום מפניהם. וזה הוא ויכס את עין כל הארץ, דהיינו שלא יכלו לקום מפניהם. 

  ח בלק, סולם אות כז, מאמר הנה "(ז פניו.וזהו שכתוב כאן, הנה כסה את עין הארץ. דהיינו שאי אפשר לקום מ

  .ג דף נג סוף טור ד)"ח ח"י ז"כסה את עין הארץ, דפו  

  ----------בני היכלא----------

יש להתבונן בדברי הזוהר  מכת ארבה במדה כנגד מדה:
, שמשווה את לשון ריבוי (ז"ח בלק סולם אות כז)כאן 

שון , לל"ויכס את עין כל הארץ"הנאמר במכת ארבה 
ש שאמר "ריבוי בני ישראל, בדברי בלק לבלעם, כמ

הנה עם יצא ממצרים והנה כסה את עין "לו עליהם 

ה לאברהם אבינו ". שכן מצינו בברכת הקב"הארץ
כי ברך אברכך  "אחר ניסיון העקדה, שהבטיח לו 

, היינו (וירא, בראשית כב יז) 'וגו "והרבה ארבה את זרעך 
ילה ארבה. ומכיון שריבוי בני ישראל מרומז במ

ש "שפרעה גזר גזרות נגד ריבוי בני ישראל, כמ
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ועצום ממנו הבה  רבהנה עם בני ישראל "שאמר 
, נענשו מצרים י)-(שמות א ט 'וגו "נתחכמה לו פן ירבה

במכת ארבה, שהיא מדה כנגד מדה. שחששו מריבוי 
שהוא טוב, ונענשו בריבוי שהוא רע, כמכת ארבה. 

ומדרשו רוח הקודש אומרת כן.  -פן ירבה (שם):י "[רש
  .אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבה]

לכשנתבונן בסוד עשר המכות  שורש הריבוי שבארבה:
[דהיינו המכוונות כנגד עשר הספירות ממטה למעלה 

מספירת מלכות שכנגד מכת דם, ועד מכת בכורות שכנגד 
נמצא, כי שורש מכת ארבה הוא כנגד  ספירת כתר]

ינה, שהיא מדרגת אמא. שבמדרגה זו יש ספירת ב
הצדדים זה לעומת זה הנאמרים  'להבין את ב

ויכס את עין כל הארץ "י כדלהלן: "בארבה ובריבוי בנ
הנאמר בארבה, הוא כפשוטו, שמכה  "ותחשך הארץ

זו מחשיכה את העולם בגודלה ובתוצאותיה. אשר 
כנגדה בצד הקדושה, הוא כיסוי כל חשכת הארציות, 

י הארת קדושת עם ישראל וריבויו. שכלפי על יד
אומות העולם, החשכת הארציות וביטול שלטון 

, הרי היא 'י בדבקותם בה"י קדושת בנ"החומר ע
כמכת ארבה המחשיכה את העולם. כלומר, שאור 

[מצד שורשו חכמת התורה שניתן לבני ישראל 
במדרגת נקבי עיניים, דהיינו ספירת בינה המקבלת מן 

שיך ומאפיל גם על כל החכמות , מחהחכמה]
הנה עם יצא ממצרים הנה "החיצוניות, כדברי בלק, 

. שבכל זה יובן מכת הארבה, "כסה את עין הארץ
המכוונת כנגד ספירת בינה, שכיסתה והחשיכה את 

  עין כל הארץ.

ק קול "בספה מכת ארבה במדה כנגד מדה: חסידות: 
, כתב בזה )בא 'פר 'בונים מפרשיסחא, תחי '(מהרבי רשמחה 

 אל לך לשון אמר לא למה, קשה הלשון: לכאורה
, ויובן. ארבה של המכה לו פירש לא למה, ועוד. פרעה
 שעושה חסדו את להם להראות רצה ה"הקב דהנה
 אמר לא ארבה שמכת, לומר לי יראה לזה. עמם
 בעצמו משה שיבחר ציוה השם רק, למשה ה"הקב
 לפרעה בחר בחכמתו , ומשה'שירצה וכו מכה איזה
, מדה כנגד מדה היו המכות כל כי. הארבה מכת

 פירוש. הארבה מכת בחר לזה, ירבה פן אמר ופרעה
 את ארבה הרבה" )יז כב בראשית( כמאמר, וירבו שיפרו
". הים שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך
 הכח, פירוש, בארבה ידך את נטה ה"הקב אמר ולכך
 פרעה ראמ ולכך. זו מכה המצאת שאתה, שלך

 רק לכם אמר לא המכות ובכל, ולכם' לה חטאתי
 המכה את ממציאים היו שהם מפני וזה, זו במכה

 שהוא בארבה מלת יובן זה פי ועל. היטב ק"ודו. הזו
 למשה הודיע ת"שהשי, ניחא ובזה. לכאורה תמוה
 וכמו, מדה כנגד מדה שהוא הארבה במכת כיון שיפה

 אבינו רהםלאב' ה מאמר לבטל שרצה על. שכתבתי
פירוש , וזה, ארבה הרבה )ז"י ב"כ בראשית( ה"ע
ל קול שמחה. היינו, שדבריו הם כעין ". עכ"בארבה"

, שלשון ריבוי הנאמר ל)"(בלק הנדברי הזוהר חדש 
במכת ארבה, רומז גם על ריבוי בני ישראל, במדה 

  כנגד מדה, אשר כן הוא גם בשורשם בספירות. 

ַלח ַמלְ תור‰ ‡ור:  ׁשְ י ַעּמ ַוּיִ ≈ ץ ּבְ ר∆ ָ‰ר ‡∆ ָּ‰ַ ר ַעל ָר‰ ֲ‡ׁש∆ תו… ר ּפְ עו… ן ּבְ ְלָעם ּב∆ ל ּבִ ‰ ָ‡ִכים ‡∆ ≈ּ‰ִ ְצַרִים ‰ ַעם ָיָצ‡ ִמּמִ ≈ּ‰ִ מ…ר‡ ו… ִלְקר…‡ לו… ל≈
ִלי ב ִמּמֻ ץ ְו‰ּו‡ יׁש≈ ין ָ‰ָ‡ר∆ ת ע≈ ∆‡ ‰ ץ ִמְצַרִים לעַ יַ . וַ (בלק, במ„בר כב ‰) ִכּסָ ר∆ ל ‡∆ ‰ ַעל ּכָ ַח ָ‰ַ‡ְרּב∆ „ ְמ‡…„ ְלָפָיו  ַוּיָ ב≈ בּול ִמְצָרִים ּכָ כ…ל ּ‚ְ ּבְ

ן ‰ ּכ≈ מ…‰ּו ְוַ‡ֲחָריו ל…‡ ִיְ‰י∆ ‰ ּכָ ן ַ‡ְרּב∆ ְחׁשַ : (טו): ל…‡ ָ‰ָי‰ כ≈ ץ ַוּת∆ ל ָ‰ָ‡ר∆ ין ּכָ ת ע≈ ִר ַוְיַכס ‡∆ ל ּפְ ת ּכָ ץ ְו‡≈ ב ָ‰ָ‡ר∆ ׂש∆ ל ע≈ ת ּכָ ץ ַוּי…‡ַכל ‡∆ י ְך ָ‰ָ‡ר∆
ָר„ ְול…‡ ו…  ִתיר ַ‰ּבָ ר ‰ו… ץ ֲ‡ׁש∆ ץ ִמְצָרִיםָ‰ע≈ ר∆ ָכל ‡∆ ‰ ּבְ ∆„ ָ ב ַ‰ׂשּ ׂש∆ ץ ּוְבע≈ ע≈ ק ּבָ ר∆ ל י∆ ְך ֲ‡בָ . טו) -(ב‡, שמות י י„ ַתר ּכָ י ָבר≈ ‰ ּכִ ‰ ַ‡ְרּב∆ ְכָך ְוַ‰ְרּבָ ר∆

ַער ‡…יְ  ת ׁשַ ם ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ‡≈ ַפת ַ‰ּיָ ר ַעל ׂשְ ל ֲ‡ׁש∆ ַמִים ְוַכחו… ָ י ַ‰ׁשּ ְכב≈ כו… ת ַזְרֲעָך ּכְ   .יז) (ויר‡, בר‡שית כב ָביו‡∆

   חושך �

  (ויק‰ל, סולם ‡ות ע‰) מכת חושך עוש על ביטול ‡ור חכמת ‰תור‰

ע: וזו‰ר: (ע‰) ִריְך ‰ּו‡ ּבְ ‡ ּבְ ַעַב„ קּוְ„ׁשָ ל ַמ‰ ּ„ְ ‡ ּכָ ּלָ י, ‡∆ „ו… ְלחו… ‡ ּבִ ‡ ְב וּ ָל‡ ּ„ָ כ…ּלָ ית, ּבְ ‡ׁשִ ְבר≈ ִ„ּ ‡„ָ  
ָמ‡זו‰ר:  יו… יּ‰. ּבְ י ִעּמ≈ ≈ַמָי‡ ַ‡ְת ָר‡ ׁשְ ‚ו… ַקְ„ָמָ‡‰ ּבָ ַמְיָמ‰ ּבְ ָ ‰ּו ַ‰ׁשּ ִלּיָ ְיַסִליק ְל‡≈ ן ּ„ִ ‰ו… י ִעּמְ ≈ְת‡ַ ,

ָמִים" ָ ָעָר‰ ַ‰ׁשּ ּס√ ‰וּ ּבַ ִלּיָ ַעל ‡≈ יב, "ַוּיַ ְכּתִ ן ֲ‰ָו‰, ּ„ִ ָר‡,  .(מלכים ב ב י‡) ְסָעָר‰, ְוכ≈ ָר‡ ְ‰ו… ָמ‡ ּבָ ַ‰‰ּו‡ יו… ּבְ
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ִמְצַרִים ּתְ  ‡ ּבְ ׁשָ ּמְ יְך ְלׁשִ ַיְחׁשִ יּ‰ ּ„ְ ץ ְוַ‡ְתִי ִעּמ≈ ר∆ ָכל ‡∆ ָל‰ ּבְ ְך ֲ‡פ≈ יב "ַוְיִ‰י ח…ׁש∆ ְכּתִ ִמין, ּ„ִ   ָלָת‡ יו…
ת ָיִמים"   לׁש∆   .'וכו ,ב‡, שמות י כב)( ִמְצַרִים ׁשְ

  סולםה

  כל מה שעשה הקב"ה במעשה בראשית, בכולם התנה עמהם. ביום הראשון ברא את השמים, התנה  :(עה)

ה, שכתוב, "ויעל אליהו בסערה השמים". ביום ההוא עמהם שיעלו את אליהו השמימה בסערה. וכן הי :(עה)

  והתנה עמו שיחשיך השמש במצרים ג' ימים, שכתוב, "ויהי חשך את האור, ברא , דמעשה בראשית] '[יום א

  .ב)"ב דף קצח ע"י ח"(ויקהל, סולם אות עה, דפו אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים".  

  ----------בני היכלא----------

תמצית המבואר  דמעשה בראשית: 'מיום אחושך מצרים 

הוא, שחושך מצרים היה מתנאי  (ויקהל עה)בזוהר כאן 

ה בעת בריאת העולם. שבכל מעשי בראשית "הקב

ה עם הנבראים שטבעם המוטבע בהם "התנה הקב

, [כמבואר שעולמות העליונים נחתמים זה מזה]בחותמו 

ישתנה כרצונו בזמנים המיועדים לכך. ידויק בדברי 

הזוהר, שמכת חושך מצרים לא היתה מצד שנחשכו 

דמעשה בראשית,  'מאורות השמים שנבראו ביום ד

של הבריאה.  'אלא מצד בריאת האור והחושך ביום א

[עוד איתא ה בשעת בריאתם. "שכך התנה עימם הקב

ה בשעת הבריאה. כגון הדג "בזוהר שם, כל תנאי הקב

דגים. וכן תנאי , שבו נבראו ה'המוכן ליונה הנביא מיום ה

 'העמדת יהושע את השמש, בבריאת המאורות ביום ד

. משמעות חושך מיוחד זה מצד שורשו בבריאת ועוד]

האור והחושך, יכולה להתפרש גם על אבדת חכמת 

מצרים אחר יציאת בני ישראל. כיון שמכת חושך 

הייתה מכוונת כנגד ספירת החכמה, שהאור שבה 

מעשה בראשית. ד 'בבחינת האור שהאיר ביום א

כן האיר לישראל מאז ועד  ובמדה שהחשיך להם,

ולבני ישראל היה אור "ש "קבלת התורה כמ

  . "במושבותם

, יובנו (ויקהל עה)ל "על פי דברי הזוהר הנ וימש חושך:

, (בא, שמות י כא) "וימש חושך"י על פסוק "דברי רש

ויחשך עליהם חושך, יותר  -שפירש: וימש חשך

ל, "ל. היינו כעין דברי הזוהר הנ"עכמחשכו של לילה, 

שחושך מצרים בשלושת ימים אלו לא היה מצד 

, שמהם אור היום וחשכת 'המאורות שנבראו ביום ד

. 'הלילה, אלא מצד האור והחושך שנבראו ביום ב

. היינו עצם "וימש חשך"בזה יובן גם לשון הכתוב 

  ממשות החושך כפי שנברא. 

 :ט]"ר חב"[בשם הרז בדרך רמ מכת חושך בחודש אדר:

מבואר בספר רבנו אפרים על התורה, שמכת חושך 

, והיא (לפי סדר המכות והחדשים)הייתה בחודש אדר 

ליהודים הייתה אורה "נרמזת בפסוק במגילת אסתר 

. כיון שבמכה זו היה חושך למצרים ולבני "ושמחה

ישראל היה אור במושבותם. וכן נאמר במגילה על 

ל. שאפשר ", עכ'וגו "היתה אורהליהודים "חודש אדר 

להוסיף מעט בהבנת דבריו, שהאור שהאיר אז לבני 

דמעשה  'ישראל היה אור הגנוז שנברא ביום א

ה גנז אותו בתורה. שהוא שהאיר "בראשית. שהקב

(דף טז , מסכת מגילה 'אז לבני ישראל, כדאיתא בגמ

, זו תורה. כלומר, שהאור הגנוז "ליהודים אורה", ב)"ע

שהאיר לישראל בימי מרדכי ואסתר, הוא  בתורה

כאור הגנוז שהאיר לבני ישראל במצרים בחודש 

  אדר.

ר תור‰ ‡ור:  ׁש  '‰ַוּי…‡מ∆ ץ ִמְצָרִים ְוָימ≈ ר∆ ְך ַעל ‡∆ ַמִים ִויִ‰י חׁש∆ ָ ‰ ָיְ„ָך ַעל ַ‰ׁשּ ‰ ְט≈ ל מׁש∆ ךְ ח‡∆ ָמִים : (כב): ׁש∆ ָ ת ָי„ו… ַעל ַ‰ׁשּ ∆‡ ‰ ט מׁש∆ ַוּי≈

ְך  ת ָיִמיםַוְיִ‰י חׁש∆ לׁש∆ ץ ִמְצַרִים ׁשְ ר∆ ָכל ‡∆ ָל‰ ּבְ י. ב)"כ -(ב‡, שמות י כ‡ ֲ‡פ≈ ׁש ְוסּוס≈ ב ‡≈ כ∆ ‰ ר∆ ≈ּ‰ִר ְו ְך ְוַ„ּב≈ ‰ ‰…ְלִכים ָ‰לו… ּמָ ׁש  ַוְיִ‰י ‰≈ ≈‡

ָמִים ָ ָעָר‰ ַ‰ׁשּ ס√ ‰ּו ּבַ ִלּיָ ַעל ‡≈ ם ַוּיַ י‰∆ ≈ ין ׁשְ ְפִר„ּו ּב≈   .(מלכים ב ב י‡) ַוּיַ
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  קטו)-ם ‡ות קי„(ב‡, סול וי‰י בחצי ‰ליל‰

ַ‡ְבָר זו‰ר: (קי„) י. ְמָ‡ ָלן. מ≈ ַל‚, ָל‡ ָעִבי„ ִימּוסו… יְלָי‡ ָל‡ ִ‡ְתּפְ ַ‰‡י ל≈ ְ„ּ „ עו… ם : ְוּבְ י‰∆ ק ֲעל≈ ָחל≈ יב, "ַוּי≈ ְכּתִ   ָ‰ם. ּ„ִ

ַח  (לך לך, בר‡שית י„ טו),ַלְיָל‰" זו‰ר:  ף ‰כ‡, מ…ש‰ ‡מר "ּכַ י. ‡ו… „ ִימּוסו… ְעּבַ ַל‚ ְלמ∆ ִ‡ְתּפְ  ,(ב‡, שמות י‡ „) צות"ּ„ְ

ַל‚:  ִ‡ְתּפְ י, ַע„ ּ„ְ י„ ִימּוסו… ָל‡ ַיְעּב≈ ‰ ָיַ„ע ּ„ְ מ…ׁש∆ ִמְפַל‚. ּ„ְ י, ַע„ : ְוָ‰ִכי ֲ‰ָו‰(קטו)ּכְ יְלָי‡ ִימּוסו… ָל‡ ָעִבי„ ל≈ ְ„ּ ,

ֲחִצי  י, ֲ‰ָ„‡ ‰ּו‡ ִ„ְכִתיב "ַוְיִ‰י ּבַ „ ִימּוסו… ְתָרָ‡‰, ָעב≈ ַפְל‚ּות ּבַ ַל‚, ּבְ ִ‡ְתּפְ יְ ַ‰ ּ„ְ ַמ‡י  (ב‡, שמות יב כט).ָל‰" ּלַ

ְלָט‡, ִ‡יִ‰י ׁשַ ְ„ּ ‡ִָזְמ ְתָרָ‡‰, ּבְ ַפְל‚ּות ּבַ ֲחִצי. ּבְ ְע  ּבַ ַכח ַ‰‡י ז…‡ת, ְלמ∆ ּתְ ִ„יָר‡, ְוָכל ִימּוָס‡ ְוִ‡ׁשְ „ ִּמּוִסין ּתָ   ּבַ

ְתָרָ‡‰ ִ‡ְתָעִבי„.   ַפְל‚ּוָת‡ ּבַ יְלָי‡, ּבְ ל≈ ִ‡ְתָעִבי„ ּבְ ְ„ּ  

  סולםה

  ליליא וכו': ובעוד שלילה הזה לא התחלק אינו עושה פעולותיו. מאין לנו, מאברהם.  בעוד דהאי: (קיד)

, "כחצות"שכתוב, ויחלק עליהם לילה. שפירושו, שנחלק כדי לעשות פעולותיו. אף כאן, משה אמר : (קיד)

וכן היה, שלא עשה  :קטו)( פירושו, כשיתחלק, הלילה, שמשה ידע, שלא יעשה פעולותיו עד שיתחלק.

הלילה פעולותיו עד שנחלק. כי במחצה השניה של הלילה עשה פעולותיו. ז"ש ויהי בחצי הלילה. מהו 

  בחצי. היינו במחצה השניה בזמן שהיא, המלכות, שולטת, ונמצאת תמיד זאת הזו, שהיא המלכות, לעשות 

  .ב)"ף לז עדב "י ח"פוקטו, ד-(בא, סולם אות קיד פעולות. וכל פעולה שנעשתה בלילה, במחצית השניה נעשתה.  

  ----------בני היכלא----------

 'היינו שחצות לילה שאז הכה ה חצות לילה המיוחד:

כל בכור מצרים, היא התחלקות המדרגה הנקראת 

לילה לעשיית אותה פעולה. ידוייק לשון הזוהר בעוד 

, שנראה כמרמז על [בעוד שהלילה הזה] דהאי ליליא

א התחלקות המדרגה פ שכל חצות לילה הי"כך שאע

לפעולות שונות, עם כל זאת, המדובר כאן הוא 

, כעין התחלקות לילה המיוחדבלילה הזה, דהיינו 

הלילה אצל אברהם אבינו. שמלבד הנסים שביציאת 

מצרים שנעשו בלילה זה, כן נעשו בו ניסים רבים 

בהגדה של פסח בפזמון ובכן ויהי בחצי כמפורט 

  . הלילה

בפרקי דרבי כן מפורש  א:"ת: פרדרלילה המסוגל לברכו

, שברכות יצחק ליעקב היו בליל (פרק לב) אליעזר

פסח, וזה לשונו: זה הלילה כל העולם אומרים בו 

ל. "הלל, ואוצרות טללים נפתחים בזה הלילה, עכ

ש ליל "ל, כמ"ועדיין חלקו משומר לניסים העת

  שמורים. 

לם (סוכעין דברי הזוהר כאן, איתא גם בזוהר לך לך 

. ויש לעיין קצת שעה, מאמר לילה ופלגות לילה)-אות שעג

בדין שנעשה באותה שעה על מצרים, וכן בדין 

שנעשה במלחמת אברהם בימי אמרפל, על אף 

שמחצות לילה והלאה היא תחילת הארת הפנים 

, ז)"(סולם אות שעמצד החסד. כמבואר בזוהר לך לך 

  .(סולם אות פד)וכן בזוהר תרומה 

ְיָל‰  :תור‰ ‡ור ֲחִצי ַ‰ּלַ ְרע…‰ ַ‰ּיׁש≈  'ו‰ַוְיִ‰י ּבַ כ…ר ּפַ ץ ִמְצַרִים ִמּבְ ר∆ ∆‡ ר ּבְ כו… ‰ ָכל ּבְ ר ִ‰ּכָ ית ַ‰ּבו… ב≈ ר ּבְ ִבי ֲ‡ׁש∆ ְ ר ַ‰ׁשּ כו… ְס‡ו… ַע„ ּבְ ב ַעל ּכִ

ָמ‰ ≈‰ ר ּבְ כו… ת ֲחִ . (ב‡, שמות יב כט) ְוכ…ל ּבְ ק ‡∆ ר∆ ‰ ָ‡ִחיו ַוּיָ ּבָ י ִׁשְ ַמע ַ‡ְבָרם ּכִ ׁשְ ְרּ„…ף ַע„ יָכיו יְ ַוּיִ ת ַוּיִ ‡ו… לׁש מ≈ ר ּוׁשְ מ…ָ‰ ָעׂשָ יתו… ׁשְ י ב≈ ִלי„≈

ן: מ…‡ל לְ  ּ„ָ ְ ר ִמׂשּ ָב‰ ֲ‡ׁש∆ ם ַע„ חו… פ≈ ְרּ„ְ ם ַוּיִ ּכ≈ ם ַלְיָל‰ ‰ּו‡ ַוֲעָבָ„יו ַוּיַ י‰∆ ק ֲעל≈ ָחל≈ קַוּי≈ ׂש∆ ר .טו)-(לך לך, בר‡שית י„ י„ ַ„ּמָ ָ‡ַמר  ּכ…‰ ‰מׁש∆  ַוּי…‡מ∆

ֲחצ…ת ‡ ֲ‡ִי ְיָל‰ַ‰לַּ  ‰' ּכַ צ≈ ךְ  יו… תו…   (ב‡, שמות י‡ „).ִמְצָרִים  ּבְ
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  (תרומ‰, סולם ‡ות תקפח) ‡פיקומן

ק ָעל≈ : זו‰ר: (תקפח) ּלָ ִ‡ְסּתַ ‡י, ּ„ְ ‰ ַוּ„ַ ל∆ יר עו… ָעׁשִ ְטָר‡ ּ„ְ „. ִמּסִ ר≈ ‰ ְוּיו… ל∆ ן עו… ִ‡י‰ּו ָקְרּבָ ַעְבִ„ין,ּ„ְ ל ִטיבּו ּ„ְ ָכל ֲעִתיִרין, ּכָ    יּ‰. ּ„ְ

‰זו‰ר:  ּלְ ִ ּכֻ יו… ְיי‰ּו. ּב≈ יׁשַ ָ‚‡ ַעל ר≈ ן ִ‡יִ‰י ּתָ י, ְוַתּמָ ָ‡ת≈ ן ְלָעְלָמ‡ ּ„ְ ָ‡‰ ְל‰ו… ן ְלַזּכָ ין ָעְלִמין, ִ‡י‰ּו ו… ְתר≈ י ּבִ ָפַלח ְלִמְזּכ≈ י, ּ„ְ

‰ ַחת ַ‰ַמּפָ ְצָיּ‰ ּתַ ִלי‚, ח∆ ִ‡ְתּפְ ְ„ּ ‰ ן ַמּצָ ‚ו… י, ּכְ ָ‡ת≈ ָעְלָמ‡ ּ„ְ יּ‰ ּבְ ל ִעּמ≈ ק∆ ית ַ‰ׁש∆ ְצָי‰ ַלֲ‡ִפיקו…  ַמֲחּצִ ַתר ְסעּוָ„‰. ְוח∆ ָמן ּבָ

ם ר,  ְלִמְצָו‰ ק…„∆ ְסּת≈ ∆‡ ‡ ְֱ‡ַמר ּבְ ְטָר‡ ּ„ָ ן ָלךְ  (‡סתר ‰)ְסעּוָ„‰. ּוִמּסִ ָת∆ ְך ְוּיִ ָלת≈ ≈‡ ְ ְלכּות "ַמ‰ ׁשּ ְך ַע„ ֲחִצי ַ‰ּמַ ת≈ ׁשָ ּקָ    ּוַמ‰ ּבַ

ָעׂש"     .ְות≈

  הסולם

  לה ויורד. מצד העשיר, היא עולה ודאי, שהיא דאיהו קרבן עולה ויורד וכו': שהמלכות היא קרבן עו :תקפח)(

מתעלה עליו, כי כל העשירים, כל הטוב שהם עושים, הכל הוא לזכותם לעולם הבא, ושם היא  :תקפח)(

עטרה על ראשם, וזהו מבחינת מה שהיא כתר על ז"א. בינוני, העובד כדי לזכות בב' עולמות, דהיינו גם 

אחר לאפיקומן  מצה, שנחלקה, חציה תחת המפהם הבא, כגון בעולם הזה. היא עמו מחצית השקל בעול

הסעודה, וחציה לאכילת מצה לפני הסעודה. ומצד זה נאמר באסתר, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך 

  (תרומה, סולם אות עד חצי המלכות, ותעש. וזהו מבחינת מה שהיא באמצעו של ז"א בסוד נקודת השורק. 

  .)ב"ב דף קנח ע"י ח"תקפח. דפו  

  ----------בני היכלא----------

יש להתבונן בדברי הזוהר כאן, שמזכיר את  אפיקומן:
מה בקשתך עד חצי "הפסוק הנאמר באסתר 

. שלכאורה יש בכך רמז למנהג "המלכות ותעש
ישראל שזמן זה מסוגל לבקשות הנעשות 
ומתקיימות. אגב אורחא, גם המשתה שעשתה 

   אסתר היה בפסח.

להלן ביאור המאמר מהמשך  צית:[עיון] סוד המח
ביאור  :(שם, תרומה אות תקפח)דברי פירוש הסולם 

נודע שתחילה היא המלכות בסוד ב'  הדברים.
מאורות הגדולים שוה עם ז"א, ששניהם הם ב' פלגי 
דגופא, כי ז"א מקבל חסדים מקו ימין דבינה, 
והמלכות מקבלת חכמה בלי חסדים מקו שמאל 

צוניות, שה"ס עולם הזה. ילחדבינה, ואז מאירה גם 
ואז היא נבחנת למחצית השקל דחכמה בלי חסדים, 
ולרביעית לחג"ת, שעומדת באמצעו של ז"א מחזה 
ולמעלה, ואח"כ נתמעטה המלכות עד לנקודה תחת 
יסוד דז"א, ואז יש לה רק חסדים בלי חכמה, ונבחנת 
למחצית השקל דחסדים בלי חכמה, ומאירה רק 

ם הבא. ולא לחיצוניות, שה"ס לפנימיות שה"ס עול
(ועי' לעיל ב"א דף קי ד"ה מלכותא דדוד, ע"ש בכל עולם הזה. 

  . ההמשך)

וז"ש, בינוני דפלח למזכי בתרין עלמין  [המשך]
דהיינו שמתחילה ממשיך המלכות בבחינת ב' 
מאורות הגדולים, שאז מאירה לחצוניות שה"ס 
עוה"ז, ואח"כ ממשיכה מבחינתה לאחר המיעוט 

דה לסוף ז"א, לנקודה תחת יסוד ז"א, שאז שיר
מאירה רק לפנימיות שה"ס עולם הבא. וז"ש איהי 
מחצית השקל עמיה בעלמא דאתי, שהיא אז מחצית 
השקל מבחינת חסדים בלי חכמה המאירה רק 

וזהו שמדמה אותה למצה שחציה לפני לפנימיות. 
שה"ס מחצית השקל  הסעודה לאכילת מצוה,

חציה לאחר הסעודה מחכמה בלי חסדים, ו
שה"ס מחצית השקל מחסדים בלי חכמה.  לאפיקומן

וז"ס עד חצי המלכות ותעש. כי אי אפשר להמשיך 
ב' חצאי המלכות ביחד. אלא בזה אחר זה. וכן אין 
אפשרות לחצי המלכות העליונה להתקיים להיותה 
בחסרון חכמה. וע"כ אפשר להתקיים רק חצי 

ז"א. ודע שכל המלכות התחתונה שהיא תחת יסוד 
המדובר היא כאן מבחינת ג"ר דחכמה שאינה מאירה 
בתחתונה. אבל בחינת ו"ק דחכמה מאירה גם 
בתחתונה. אמנם בחי' ו"ק דחכמה אינה מאירה 

(תרומה אות ל הסולם "עכ לחצוניות, שה"ס עולם הזה.

  .תקפח)
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 ארבעה בניםחירות ב

 י א א בני ברק

 החירותחג 

 , שיש )או"ח סי' תפז, תצ(נוסף לחג הפסח הנקרא גם חג המצות הוא, חג החרות. כנזכר בשו"ע שם 

הכונה היא ליציאה לחרות שנוסף על הפירוש הפשוט שמר זמן חרותינו בתפלה ובקידוש. ולשם 

ה זכו בני שהכונה היא לחירות האמיתית ל, סד(-)תצוה סולם אות סגמבואר בזוהר משעבוד מצרים, 

חג בושלימותה היא שתחילת הארתה היא בליל יום טוב ראשון של פסח,  .ישראל במתן תורה

שר' יהודה חגר את צדעי ראשו מפסח ועד עצרת  )נדרים מט:(כעין דאיתא בגמרא השבועות. 

 בא להשמיענו שבלא השלמת . וביארו המפרשים, שהיין וסותשתיית ד' כבמשום מיחוש ראשו 

 התורה, אין טעם לשתיית ד' הכוסות דרך חירות.  קבלת 

 שאלת החירות

  שקרחירות לכונה פשיטא שאין המקום להתבונן בשורש החרות שביציאה משעבוד מצרים. יש 

שהרי פיתויי יצר הרע המפתה לאדם לעשות ככל העולה על רוחו. בהנדמית והנראית כביכול יש 

עצת , שהיא )פרק ב(לת ישרים ימבואר בספר מסכ .תאוותרדיפת הלכל זמן החיים יש בה שעבוד 

, חירות האמיתיתעל כרחך שהמדובר ב. פרעה הרשע שאמר תכבד העבודה בחומר ולבנים

רות ודרשו חז"ל אל תקרי ח   על הלוחות"רות שניתנה לבני ישראל במתן תורה כמו שכתוב "ח  

לפי"ז יש . (ע"א, במדב"ר י ח )גמ' עירובין נד אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורהכי ירות, אלא ח  

. שלכאורה ()אבות ב כאמקום להקשות מן הנאמר במשנה "ולא אתה בן חורין להבטל הימנה" 

, שדורש את )תי' נו דפו"י צא ע"א( התיקוני זוהריש לעיין גם בדברי עוד  .אין חירות כללמשמע ש

 תא וכו'. שלכאורה מה ענין שעבוד ויציאה שו  ְפ  חרות מעניותא וט  הפסוק "חרות על הלוחות", 

  טפשות הנז' שם.העניות ום הלחרות ליציאה מטפשותא, מלבד שיש להבין מה ה 

 גלות ושקר

 ואמת.  -רוכים בהכרח במושגים שקר כה ,וגאולה –מושגים גלות על פי ההענין נראה ביאור 

גלות כיון שהכלומר שהגלות נגרמת בסבת שקר, והגאולה תלויה בשיבה לאמת. ביאור 

נגרמה לו בסבת פיתוי יצר הרע בלשונו השקר,  ,שהיא גרוש אדם הראשון מגן עדן הראשונה

אות תמג, וזוהר תולדות  ראשית א'ב)כדאיתא בזוהר . שפיתהו כביכול לעשות כרצון עצמו נגד רצון ה'

, סבבו ֵחירות שקרלששפת השקר של הנחש ופיתויו  ,היינו. , שכל דברי הנחש היו שקר(קמא, קמג

מדרגת העולם להיקרא בשם עלמא כל נפלה אותה גלות  שכמו כן מאזאת הגלות הראשונה. 

אגב אורחא, עוד  .כביכול השקר שולט והאמת נעדרתבו , ש(סוף פ"ב)תנחומא אמור  דשקרא
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משלטון השקר הוא, ניתוק הדברים משרשם, בפיתוי להשתמשות בכל קנייני עוה"ז להנאה 

דא[זמנית, בניתוק  ירו   מכללות הקומה ובמנוגד למטרת בריאתם, כמבואר במשל בעל  ]הנקרא פ 

  .לתע"ס סוף סעיף יט( )הק'הסולם על המחכך מכתו  

 גלות שניה

 וד' הגלויות הכלולות בה כמרומז בסוד ד' לשונות של  מצריםהיא גלות גלות השנייה שגם 

המשך הגלות הראשונה כיון שהיא כרוכה בסבת השקר. , )זוהר ויקהל סולם אות תלב( גאולהגם 

 כהאר"י ז"לכדאיתא ב. לטומאת מצריםוצות הקדושים בסבת חטא אדה"ר, ונפילת ניצשנגרמה 

, , שגלות מצרים היא בסבת חטא עץ הדעתמצרים"בסוד הפסוק "כגן ה' כארץ , רלד(-)בישה"כ רכט

"מי שאמר פרעה השקר ש ,היינו. (קז, וסולם אות קיז-זוהר לך לך אות קו) לגרוש אדה"ר מג"ע והמשך

 , שהתכחש ליוצרו. ר נחש הקדמוניק  ה' אשר אשמע בקולו וגו' לא ידעתי את ה'", הוא כש  

  .בסוד המטה שנהפך לנחש במצרים כמרומז גם במופת הראשון שעשה משה 

 גאולה ואמת

 . שככל שדבקים בה היא מסבבת ומביאה את מסבב את הגלות היא האמתההשקר לעומת 

את  פעמים [']או חשיש להזכיר ד' , תלג(-)סולם אות תלבבזוהר ויקהל הגאולה. כדאיתא לעומת 

יינה בקיום אמת בברכת אמת ויציב, כנגד ד' הגלויות הכלולות בגאולת מצרים, כדי שתההמלה 

]כדאיתא בגמ' מסכת שבת דף נה "גושפנקא דמלכא".  הנקרא טבעת המלך,נחתם בחותם כחזק 

תחת שלטון השקר, נגלתה לבנ"י מצרים שלאחר קושי שעבוד  .ע"א: חותמו של הקב"ה אמת[

ערי מסכנות בבנין  בנפשואליו שהנמשך אחר יצה"ר משתעבד ה, ובריאההאמת שבמטרת 

על כן תיכף . ם וַרע שתיכף מתמוסס מאיליוהוֹ ְפי ת  ם בבחינת שה ,ורעמססלפרעה כפ  תֹום 

לדבוק בה' ולקבל עליהם את נועם עול  ,לצאת לחירותהיו מוכנים  ,קרעבוד לששמאסו בשכ

אמת. כמבואר בסוד הפסוק "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו וגו' התורת 

טונו של העבד הנקרא בשם בית עבדים, ולאחר מכן האמינו שמת בקרבם שלפירוש, ויזעקו" וגו'. 

 היו מוכנים לצאת אל עד ש ,גמור בבטחוןשאין עוד מלבדו אמת מדת הודבקו בבה' ובמשה 

 .בלחם עוני בלבדהמדבר  

 גלות שלישית

 . דהיינו עיקר העבודה היא בבחינת הפרטשבבחינת כלל ישראל, שנוסף לגלויות וגאולות אלא, 

השולט ביד רמה  ,ו, משעבודה לשלטון יצר הרעהאמת הפנימית שב כל אדם את גאולתאלא, 

. על כן העצה )כמבואר בזוהר ויצא, סולם אות כז ד"ה וזה אמרו שטיא( עניות הדעת ורוח שטותבאמצעות 

 צורה הרוחנית על החומרשלטון המוחלטת שהיא  דבקות באמת, הנכונה ליציאה לחרות היא

ורוח  , רדיפת ההבלהגאוה ,מן השקרומתרחקים לה מתקרבים שככל ש. כרצון ה' הכתוב בתורה

על . ילותיויוח ליצה"רעניות הדעת ומן הטפשות שיש בהשתעבדות לחירות מוצאים , כן יהשטות
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ולא אתה בן חורין להבטל ממנה, בב'  )אבות ב כא(ממ"ש יישב את שאלת החירות נראה לפי זה 

של חירות מלבד בתורה. כעין שכתוב  שולל כל מציאות שהתנא במשנה בדרך צחות: 'אדרכים. 

ל  במשנה אין בין חורין לכל  אין בהתאמת דבר לתפקידו המיועד לו ש ב,מהתורה והמצוות. ַהב  ט 

דא ובניתוק כל דבר משורשו האמיתי[מראש, כל כפיה  רו  . ]היפך הנ"ל בשלטון עלמא דשקרא, הפועל בפ 

למדרגת בני חורין מיצר הרע ישראל הראויים לתורה וגודל מעלת נשמות בני  מצדעל כן 

 גם וכן יהיה , כפי שהיה בזמן מתן תורהם. רי הם מחויבים להגיע למדרגתוממלאך המות, ה

  ויצאו מגלות לגאולת עולם. כשיקוצו בכל מיני השעבודים שאין בהם תועלת ותוחלתלעת"ל  

 חירות בארבעה בנים

 ומתוך שהזמן המסוגל לכך הוא ליל בדבקות במדת האמת, אין יציאה לחירות אלא הנ"ל שלפי 

ד' הרומזים ל ,נראה לבאר את ארבעת הבנים הנזכרים בהגדהפסח המאיר באור החירות, לפי 

ברור האמת, לפי סדר עולה ד' הבחנות והבנות בעבודת ה' בשהם . יציאה לחרותשל ת ומדרג

שבתחילה . רבנו יונה שם ג ז( ')משלי כו יב, פי הוא הגנאי שבסברת חכם בעיניו חכם: עלה.ַמ ה לְ ט  ַמ מ  

. "חירות שקרכעין רצון ל" הוא ראוי לכל הטוב שבעולםוסבור ש עצמו כל אדם חכם בעיני

שהנשאר בה לעולם לא ילמד  . כיוןהיא גלות הדעת בשקר גמורמחשבה זו הנקראת בן חכם ש

 העולם כל וכו', ואפילו ותוא שמשביעין )נדה ל:(הוא כדאיתא בגמרא  רשע:להגיע אל האמת. 

חכם ן הגלות שבבחינת שיציאה מכלומר,  ., עכ"לכרשע בעיניך היה ,אתה צדיק לך אומרים כולו

להיותו נהנה מן העולם  .עד כדי הבנה שעל פי האמת הרי הוא כבן רשע חותכהתפהיא  ,בעיניו

שמחשבה זו נכונה, עכ"ז  פ"אלא שאע. )גמ' ברכות לה:( בלא תמורה כנאמר "גוזל אביו ואמו"כגזלן 

היא עבודת  שבבחינת רשע, יציאה מגלות זו תם:אינה אלא בגדר גלות דהיינו הכנה לגאולה. 

בקיום תורה ונקיה מכל נגיעה ופניה דהיינו עבודה תמה  .תםאיש התיקון שבבחינת יעקב הנקרא 

שתכלית השלמות בעבודה זו היא בהגעה לחירות שבבחינת  .שהיא דרך קו האמצעי ,ומצוות

 ",חירות האמיתית"היא מדרגת ה :ינו יודע לשאולשאפקיחת עיניים הנמצאת בבן הרביעי. 

דהא לעילא לית  ,אות ז' כעין דאיתא בהקדמת הזוהר]הנקראת בן שאינו יודע לשאול. הגבוהה מכולן 

שום ' שאלות ותמיהות על הקב"ה, ואינו רואה במעשי השהזוכה בה אין לו עוד שום  .[תמן שאלה

 ה. שהיא ראיית שלמות ההשגחה שאין ב)סולם, בראשית ב אות קג( אלא הכל זכויותכלל חובות 

וזה לשונו: ומטבע פועל השלם  ,(סעיף כה)הסולם לסה"ז  'שום חסרון או העדפה. כמבואר בהק

 מכל מלאכתך דבר אחד לא שכחת לא  שאינו פועל דבר מיותר, כעין שאומר בשיר היחוד,

 החסרת ולא העדפת.  

 והגדת לבנך

  ה' לי בצאתי ממצרים" ביום ההוא בעבור זה עשה ך  נְ ב  נראה לבאר את הפסוק "והגדת ְל בזה 

מר זאת רק לאחרים. אלא תחילה יש לכל אדם לומר זאת ו, שאין הכוונה ל)שמות יג ח(בזה 

. שיאמר ויזכיר לעצמו את האמת ]לב  ינה שבך[ ינתך לב   ,ופירוש והגדת לבנך היינו .לעצמו

 אל הגאולה שיש בדבקות  ,לשקרשעבוד ן היציאה לחירות מהזדמנות לשביציאת מצרים, שהיא 

 . באמת 
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 כוםיס

 שקר ותולדותיו, מובן שכל הגאולות בהכרח בות כל הגלויות למיניהם כרוכמתוך ש :תמצית

כרוכות בהכרח בדבקות באמת. ששלבי הכרתה רמוזים בארבעה  ]כלליות ופרטיות[ :תמצית

על כן יש לנצל את הארת החירות המאירה בליל פסח, ליציאת כל אדם לחרות  בנים שבהגדה.

]כדאיתא בתיקו"ז הנ"ל, רוחנית, מקטנות המוחין ומן השקר והדמיון שבשעבודו לכבלי עצמו 

תא[ ְשו  פ   ]ובחכמת האמת[.ת באמת שבתורה ובמצוות , ע"י דבקושהחרות שבתורה היא גם מט 

מאחר שהאמת האנושית משתנית  א', קביעת האמת. :באופן מעשי היא משמעות הדברים

לדבוק כהתחלקות דעות בני אדם, ובסבות הזמן וכיו"ב, אין עצה לאדם המחפש את האמת אלא 

ב"ה שהוא . שהיא התורה החתומה בחותמו של הקוהיחידה באמת האלוקית השורשית הנצחית

התנהגותו יש לאדם לכוון את שהאמת נקבעה בבחינת דעת, לאחר  .התנהגות אמיתיתב', אמת. 

, בהתגברות על פיתויי במדות, מעשיםטפל, בועיקר התבוננות והבחנה בין בבזמן חייו על פיה: 

העולם הגשמי, בהסתפקות במועט ההכרחי, בהבנת הזולת ועוד ועוד. שכל אלו הם ענפי עץ 

דהיינו המשך עלייה במדרגות האמת  .אמת צרופהג',  הכלולים בחירות שעל הלוחות. החיים

 , שלכך מדפיסים הרה"ק ר' נפתלי מרופשיץ כמפורסם בשם .]מלשון צרוף וזיקוק[ משנה לשנה

 הגדות חדשות בכל שנה וכו'.   

 אגב אורחא

 כדברי הגמרא מסכת ראש ]מא לן כרבי יהושע שבחודש ניסן נברא העולם מבחינת מעשה יבהיות שקי ,א

בהיות שחטא אדם  ב, .[, דברי רבנו תם )שם(כז ע"אדף "ה כמאן, ר"ה השנה דף יב ע"א, וכן פסקו בתוספות ד א,

)בלק אות עז,עט, כשיטת הזוהר שעץ הדעת חטה היה  ,הראשון שסבב את הגלות הראשונה היה בחטה

שזהו המרומז באיסור חמץ  אפשר לומר (,, כשיטת ר' יהודה בגמ' מסכת סנהדרין דף ע' תחי' ע"ב"מ עקב אות לרע

א אדם הראשון בעץ הדעת ט  כלומר, בהיות שבזמן חודש ניסן ח  לתקן את החימוץ שבאותו חטא. בפסח. 

שבאדם, שהתיקון לזה צון לקבל על כן נרמז היצר הרע בחמץ שהוא תפיחה וגאוה כעין הר ,שהוא חטה

)סולם זוהר תצוה . כדאיתא באכילת מצהמצוות מהחמצה, דהיינו , שהיא עיקר המזון, הוא בשמירת החטה

, שלהם מרשות יצאו, ממצרים ישראל כשיצאו, וראה בוא)נ(:  וזה לשונו:(, , דפו"י ח"ב דף קפב ע"אאות נ

 הוא וזה. חמץ בשם זרה עבודה קראנ כ"ע .רע לחם, חמץ שנקרא ההיא מרשות, אחרא הסטרא מרשות

 יצר הוא שכך .]דא איהו יצר הרע[הרע  יצר הוא וזה. שאור כן גם שנקרא, זרה עבודה שהוא, הרע יצר סוד

 מעורב הגוף שכל עד, בו מתרבה כ"ואח האדם של במעיו לאט לאט נכנס .בעיסה שאור כמו באדם הרע

אל זר שבגופו של אדם נ.ב. ] .הסולם ל"עכ. ודאי זר אל. זר אל בך יהיה לא, כתוב כ"וע, זרה עבודה וזהו. בו

 כך עשה לו אומר היום הרע יצר של אומנתו כך הוא יצר הרע כדאיתא בגמרא מסכת שבת )דף קה ע"ב(:

 יהיה לא" קראה מאי אבין רבי אמר .ועובד והולך זרה עבודה עבוד לו שאומר עד כך עשה לו אומר ולמחר

ע, הר יצר זה אומר הוי אדם של בגופו שיש זר אל איזהו )תהלים פא י(." נכר לאל תשתחוה ולא זר אל בך

 שהנשמר באיסור חמץ ואכילת מצה יזכה בדין ביום ראש )סולם אות עז(, עוד איתא בזוהר תצוה עכ"ל. 

 השנה.  
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 אמרות בעל הסולם

 ]ליקוט מספריו[

 א
 "אדון עולם אשר מלך, בטרם : ]אדון עולם[

א כל יציר נברא". היינו של                 
הייתה שום מציאות אחרת בעולם רק 
מציאותו, ממילא לא היה הפסק באחדותו 
ית'. "ולעת נעשה בחפצו כל", היינו שכבר 
נעשתה המציאות, שגם אני בתוכה, והרי 

ני מפסיק ח"ו באחדותו ית"ש. לכן א
העצה היעוצה "אזי מלך שמו נקרא". 
כלומר עלי להמליך אותו ית', ועל ידי זה 

)בעל הסולם בשם מורו  לא אהיה למפסיק.

הק' האדמו"ר מאיר שלום מקאלושין זצ"ל, כתבי 

  הרמ"י וינשטוק(

 חייב אדם לומר בשבילי : ]אדם והעולם[
ם העולם, שהוא משונברא                     

שכל בריות העולם נחוצים ליחיד, שהמה 
המפתחים ומכשירים את נטיותיו 
ומדותיו, עד שיוכשר ויעשה לכלי שרת 
לעבודתו יתברך. שכן מלכתחילה הוטבעו 
בו המדות שהוא משמש עמהן כלפי 

 חבריו, רק משום תפקידן התכליתי.

 )הקדמה לתע"ס סעיף סח(

 ן )דף לז ע"א([ ]מקורות: משנה מסכת סנהדרי

 למין החי הרגש עצמי בלבד. ]אדם ובהמה[: 
מעלת האדם היא בהרגש                   

 )הקדמה לספר הזוהר סעיף לז(זולתו. 

 רק מין האדם המוכן על ידי הרגש ]אדם[: 
 זולתו, מסוגל לזכות בעבודתו להרגש        

 )הקדמה לספר הזוהר סעיף לט( אלוקי.

 ון לקבל לעצמו, המשילו הדבק ברצ ]אויל[:
הנביא לאויל המונח בין העלי         

למכתש. שמוצא לעצמו בזה טעם וקורת 
רוח, ודבק במקומו עם היותו מוכה 

)פרי  מלמעלה ומלמטה, וחסר משניהם.

 חכם ב', אגרת מד, עמ' קלט(
 כמ"ש "עיני האדם לא תשבענה: אם משלי: מקורות:

, לא ּבֱַעִלית תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפו

 ב(כ-תסור מעליו אולתו" )משלי כז כ

ְכּתֹוש ִאםכתוב במשלי " ]אויל[  את  ּתִ
ש   ָהֱאִויל         ְכּתֵּ ּמַּ וכו' לא תסור מעליו  ּבַּ
ְלּתוֹ  ". ויש להקשות על דבקותו ִאּוַּ

ש  י לִ עֱ תחת הַּ  ָהֱאִוילהנמרצת של  ְכּתֵּ ּמַּ , ּבַּ
ְלּתוֹ ְמ  עד שבשום אופן אינו פורש אף , ִאּוַּ

ש  "שרואה בעיניו אשר  עַּ ֲהָרג ּכָ  ".ֶלֱאִויל יַּ
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אין זאת אלא, שהאויל מוצא לעצמו טעם 
גם בעת שבתו בתוך המדוכה, וכעין קורת 

  )פרי חכם ב', אגרת מד, עמ' קלח( רוח לו בזה.

רומז לכל אדם לתקן כסלותו. כמ"ש "זה ביאור: ]

דרכם כסל למו". שהכסיל והאויל כחד הם, כמ"ש 

ולתו". והדבק בדרכיו מבלי לתקנם הרי "כסיל כא

הוא "כסיל שונה באולתו". שעושה כן לסבת 

 ההנאה וקורת הרוח שיש לו בה[

אם תכתוש את האויל במכתש בתוך  משלי: מקורות:

כב(. כי  משלי כזהריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו )

ב(. ככלב  איוב הלאויל יהרג כעש ופתה תמית קנאה )

(. אל משלי כו יאשונה באולתו )שב על קיאו כסיל 

תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה : ענה כסיל 

תהלים: כאולתו פן יהיה חכם בעיניו )משלי כו ד ה(. 

ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו : זה דרכם 

כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה )תהלים מט יג 

 יד(. 

 בעת וברגע שהאדם  ]אור נפש, נפשי ישובב[
מטהר את כלי הקבלה דבחינת              

תיכף נעשה ראוי לאורו ית',  ]לב[,ליבא 
ההולך ושופע תמיד ואינו נפסק. ואור זה 
נקרא "נפש", על שם הנפישה בכל 
האברים. אלא שבלא השגה בתורה ואור 
"רוח", אין לאור זה קיום כלל. שעל כן 
נקרא אדם זה "שובב", בשיעור הכתוב 

כמו נער קטן הנותן שתי  "נפשי ישובב".
 ידיו בשק מלא דינרין, ומפזז ומכרכר, ואינו

יודע מה לעשות בהם, שאינו יודע 
בצורתא דזוזי ובטיב מקח וממכר. אלא, 
שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כמו 
שמסיים הפס' שם "ינחני במעגלי צדק 
למען שמו". פירוש, שמתוך זה יזכה 

 ()פרי חכם ב' אגרת נג, עמ' קנט לשמה.
: נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו תהלים מקורות:]

 )תהלים כג ג([

 רק המרגיש בעולם הזה כאורח, ]אורח[ 
יכול להיות אורח טוב האומר כל           

מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא 
 )הקדמה לספר הזוהר סעיף מ( בשבילי.

 קדושת האמונה מזככת את  ]אמונה[
ל האדם שתהנינה העיניים ש           

מאורו ית', עד שהמאור שבתורה מחזירו 
 )הקדמה לתע"ס סעיף טו( למוטב.

 מחוסרי אמונה נמשלו בגמ'  ]אמונה[
לעטלפים אשר לא יוכלו               

להסתכל באור היום, כי נהפך להם אור 
היום לחושך נורא יותר מחשכת ליל, כי 
אינם ניזונים אלא בחושך הלילה. כן 

האמונה, עיניהם מתעוורות כלפי מחוסרי 
אור ה', על כן נהפך להם האור לחושך, 

 וסמא דחיי נהפך להם לסמא דמותא.
 )הקדמה לתע"ס סעיף טו(

משל התרנגול והעטלף )מסכת סנהדרין דף  מקורות:]

צח ע"ב(: דרש רבי שמלאי. מאי דכתיב "הוי המתאוים 

את יום ה' למה זה לכם יום ה' הוא חושך ולא אור 

מוס ה' י"ח(. משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפים )ע

לאור. אמר לו תרנגול לעטלף, אני מצפה לאורה 

שאורה שלי הוא. ואתה למה לך אורה. משל זה מובא 

גם בהק' לתע"ס )אות יג(, וכן בספר פרי חכם ג' 

 )מאמר השבת, עמ' ריז([

 שיעור הבטחון הוא כגודל ]אמונה ובטחון[ 
 טחון()אור הבהיר ערך ב ה.האמונ                 

 הדבוקים בצדיק אמיתי, : ]אמונת חכמים[
ה באמונת חכמים כראוי, יש תקו              

שהצדיק יחזירם למוטב. שידריך אותם 
בתורתו ותפלתו, ויגיעם למקום תורה 

 )פרי חכם ב', אגרת מב, עמ' קכט( וחכמה.
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 : "שפת אמת תיכון לעד, ועד ]אמת ושקר[
ב י)משלי ארגיעה לשון שקר"                   

. כי לסוף אנשי האמת המה המנצחים. יח(
כי עמוס הנביא נשאר חי וקים לנצח 
נצחים, ומי שמע או ידע מהנעשה עם 
בעלי ריבו. כדאיתא בפסיקתא, שהיו 
מבזים אותו באמרם וכי לא היה להקב"ה 
על מי להשרות שכינתו אלא על פסילוסא 

 ת לח, עמ' קיח( )פרי חכם ב', אגר זה.

 -פסיקתא דרב כהנא כן איתא ב פסיקתא: ]מקורות:

אומר את מי  ה'ואשמע את קול  :פסקא טז אות ד

' )ישעי ו ח( שלחתי את עמוס ואשלח ומי ילך לנו וג

א"ר פנחס למה נקרא שמו  .והיו קורין אותו פסילוס

עמוס שהיה פסילוס בלשונו אמרו הניח הקב"ה את 

 ,שכינתו אלא על הדין פסילוסא כל עולמו ולא ִהשרה

את . כן פירש"י )שם, ישעי' ו ח(, על הדין קטיע לישנא

שלחתי את עמוס והיו  .להוכיח את ישראל ,מי אשלח

 אוהוא נתנב ,לפי שהיה כבד לשון ,קורין אותו פסילוס

והיו ישראל אומרים הניח הקב"ה  .שנתים לפני הרעש

שנא כו' את העולם והשרה שכינתו על הדין קטיע לי

. זוהר כי נ ה 'ישעי. כן פירש"י גם בכדאיתא בפסיקתא

   תשא )סולם אות יד(: עתידה שפת אמת שּתִּכֹון.[

 האמת חי וקים ואינו נחלש  אמת ושקר[]
מכל מיני שקרים, אלא עוד                   

מתחזקת על ידיהם. כמו שדה זרועה 
המתחזקת ע"י זבל ואשפות, וברכת 

על ידיהם ברצות  השדה פרה ורבה
 קיט( -)פרי חכם ב', אגרת לח, עמ' קיח השי"ת.

 ב
 כל הבחירה שלנו, היא רק בין דרך ]בחירה[: 

יסורין לבין דרך תורה ומצות. שכאשר 
זוכים ומזדככים על ידי לימוד התורה 
וקיום המצוות, אין כל צורך בייסורים 

)הקדמה לספר הזוהר סעיף טז,  שיעשו זאת.

 ה מאמר מהות הדת ד"ה ב' דרכים(.ספר מתן תור

 בחירת הסביבה היא ממשלתו של  ]בחירה[
האדם על עצמו לתועלת או לגנות,            

אשר בשבילה הוא ראוי לשכר או לעונש. 
כיון שלאחר שבחר את סביבתו הרי הוא 
מוטל בידיהם כחומר ביד היוצר. בדומה 
לחטה הנזרעת באדמה, שאין כוחותיה 

, זולת על ידי הסביבה מתגלים בפועל

 שלה, שהיא האדמה, הגשם ואור השמש.

   )מתן תורה, מאמר החרות(

 אין עבודה זרה נבטלת אלא  ]ביטול ע"ז[
בעובדיה. היינו, שיש לו                  

שייכות עמה. כי אי אפשר להכות את 
הרוח עם הגרזן אלא רוח המכה דוחה רוח, 

 כח, עמ' צח()פרי חכם ב', אגרת  וברזל בברזל.

במשנה, עכו"ם מבטל ע"ז שלו דאיתא כביאור: ]

ושל חברו, וישראל אין מבטל ע"ז של עכו"מ 

)מסכת ע"ז פרק ד, גמ' דף נב ע"ב(. שכמו כן יש 

לצפות גם לביטול כל סוגי יצה"ר החדשים על ידי 

יוצריהם ומקימיהם. שכן, אין לך אדם מתקן מה 

)סוף שאין בו. כמבואר בהקדמה לספר הזוהר 
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עוד קמ"ל כאן ברוח המכה . סעיפים יב, טו, יז(

רוח, שחינוך רוח כל אדם יכול להיעשות רק על 

ידי רוח המחנך, ולא בהכאת הגוף כהכאת הסוס. 

שהגוף וכן החוטא בגוף, נידון בגוף. והרוח נתקן 

 ברוח[

 בעל הבית בוצע ואורח מברך. אסור  ]ברכה[
ית לאדם לשקר בעצמו שבעל הב           

היינו הקב"ה נותן לו שלמות. אלא עליו 
להרגיש האמת כמו שהיא בדיוק נמרץ, 
ואף על פי כן לברך. אורח הוא מלשון 

ביראת ה'. שכיון שמקבל מה  יחו  ר  ה  ו  
שבעל הבית נתן לו בבציעה, נמצא מברך. 
ושיעור ברכתו שהוא כשיעור שמחתו 

 במתנה, אפשרי רק בכוח הריחו ביראת ה'

 , אגרת כב, עמ' עט, ועמ' פח()פרי חכם ב'

כעין הנזכר בגמ' לגבי משיח שנאמר בו  גמ': מקורות:

א י" ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט )ישעי' יחוֹ רִ ה  וַ 

ג'(. שישפוט וידון על פי ריח יראת ה' שבאדם. היינו 

ג , מריח ודן. )גמ' מסכת סנהדרין דף צ"יןִא ָד ח וְ רַּ מוֹ 

 ע"ב(. 

 צע ואורח מברך. שאף בעל הבית בו ]ברכה[
על פי שבעל הבית בוצע, יש            

 לאורח לברך על הפרוסה כמו על השלימה

 )פרי חכם ב', אגרת כב עמ' פח(

]מקורות: אמר ריו"ח משום רשב"י, בעל הבית בוצע 

 ואורח מברך )מסכת ברכות דף מו ע"א(.

ביאור: בעל הבית הוא הקב"ה, שנדמה לאדם 

פרוסה. אורח בעולם הזה שאינו נותן לו אלא 

הוא האדם. כמ"ש בגמ' אורח טוב אומר כל 

שטרח בעל הבית בשבילי וכו', )ברכות דף נח 

ע"א(. היינו, שמה שאמרו בגמ' בעה"ב בוצע 

ואורח מברך, היינו שיברך על הפרוסה כמו על 

השלימה. שבלא יראת שמים שמבין שהכל מידו 

 ית' ולתועלתו, אינו יכול לעשות כן[.

 המתגאה על חבירו נמצא אינו וה[ ]גא
מרגיש אלא את עצמו ובטנו, ובזה           

מתגשמים אצלו כלי הקבלה שלו עד 
להפכיות הצורה ופרודא. ועל כן אומר 
הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור במדור 
אחד, כי נגרש מחמת זה ממדור הקדושה 

)פנים מסבירות ענף א' תחי' אות יא  תיכף ומיד

 זה יבואר ענין ההתלבשות( ד"ה ועם

 ענין הגאולה וביאת המשיח ]גאולה[ 
המקווה בב"א הוא ענין תכלית הגובה        

של שלימות ההשגה והדעה. כמ"ש כי 
כולם ידעו אותי מגדלם ועד קטנם. אלא 
שעם שלמות הדעת נשלמים גם הגופות, 
ובשלמות בני ישראל בדעת השלם יתגברו 

מעבר לגבול  המעיינות התבונה והדעת גם
)הקדמה  ישראל וישקו לכל אומות העולם

 לספר פנים מאירות ומסבירות סעיף ד'(

 התגברות דעת השלם הוא ענין ]גאולה[ 
התפשטות מלכות המשיח אל כל            

האומות. לאפוקי מדעת המון עם גסי 
החומר, הדבוקים בשלימות כח האגרוף 
שעל כן נחקק בדמיונם שהתפשטות 

ראל על האומות הוא במין מלכות יש
שליטה הנוהג בגופים. שבגאוותם זו נדחו 
הם וכמותם ע"י חז"ל מקהל ה', באומרם 
כל המתגאה אומר הקב"ה אין אני והוא 

. )הקדמה לספר יכולים לדור במדור אחד

 פנים מאירות ומסבירות סעיף ד'(

 ידיעת הגלות היא סבת ]גלות וגאולה[ 
 "ו(, אגרת י"ב עמ' נ)פרי חכם ב' הגאולה         

: כמ"ש לפני הגאולה ממצרים, ויזעקו ותעל מקורות

שועתם אל האלקים מן העבודה, וידע אלקים וגו'. 

 כ"ה( -)שמות ב' כ"ג
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 ב' דרכים בהבנת הייסורים ]גם זו לטובה[ 
הגשמיים והרוחניים. א', כל דעביד            

רחמנא לטב עביד. היינו שהם גורמים 
האדם שב בתשובה הוא להטוב. שאחר ש

רואה בעיניו שלולא כל שסבל מכח שהיה 
משוקע בטבע הקבלה לעצמו לא היה 

זוכה לתשובה מעולם. ב', היא בחינת גם זו 
לטובה. דהיינו לא לבד שהרעות נעשו 
גורמים להטובה, אלא שהרעות עצמם 
נהפכו ונעשו טובות. באופן שהחובות 

)פירוש  נהפכו וקבלו צורות של זכיות.

 סולם בראשית ב', סולם סעיף קג(.ה

 ד
 טבע הרוחניות אשר הדבוק בה', ]דביקות[ 
, מרגיש עצמו בבחינת אינו דבוק             

ודואג ומהסס על זה, ועושה כל שימצא 
ידו בכוחו לזכות לדביקות. אמנם מי שאינו 
דבוק בה' מרגיש עצמו מסתפק ושבע, 

ו ואינו דואג כראוי כלל. כדרך שוטה שאינ
)פרי חכם ב', אגרת מ"ו,  מרגיש את חסרונו.

 עמ' קמג(

 דעת הפילוסופים מרה כצנון:  ]דעת[
העולם מר חשוך וקטן כצנון,           

למשוקעים בתוך קליפתו, שהיא כקליפת 
הגוף ורצונותיו לנפש. הבוקעים אותה 
זוכים לאור פקיחת העינים, לראות בטוב 

 )הקדמה לספרהבריאה שבכל העולמות. 

 הזוהר סעיף מ(

]ידויק, שהוא כנזכר בהקדמת ספר הזוהר, 

שהצדיקים מהפכים חושך לאור ומר למתוק; 

חשוכא לנהורא וטעמין מרירא למתקא. 

 )הקסה"ז סולם אות נד[

 דרך האמת הוא קו דק מאוד,  ]דרך האמת[
שבתחילתו צריכים שמירה                   

מעולה שלא יטה לימין הקו או לשמאלו. 
י הנוטה בתחילתו אפי' כחוט השערה, כ

שוב לא יבא להיכלא דמלכא, גם כשאח"כ 
ילך ישר באמת. כי אינו דורך על הקו 

 )פרי חכם ב', אגרת טז, עמ' סד( . האמיתי

 הנוטה מדרך הישר גרוע מיושב  ]דרך הישר[
 )פרי חכם ב', אגרת טז, עמ' סד( בטל              
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 ה
 ב' ואה להסתר כפול[ הסתר כפול[ ]קדימת רפ]

 הסתרות הם בעולם. כמ"ש                   
ואנכי אסתר אסתיר, דהיינו הסתר כפול, 
שהוא הסתר בתוך הסתר. האחד הוא, 
מיעוט הלבנה כמ"ש "מארות" בכתיב 
חסר. הסתר השני הוא, חטא אדם 
הראשון, כמ"ש שזרק בה זוהמא. ובמעשי 
בראשית הקדים הקב"ה רפואה למכה 

 ר "יהי אור, ויהי אור". דהיינו, שיהיהשנאמ
מספיק אור לב' ההסתרות הנ"ל. שהוא 
אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבא ]שבכל 

 )פרי חכם ב', אגרת ל', עמ' קא( הדורות[.

]מקורות: זוהר בראשית א' )מאמר אור הגנוז, 

סולם אות שנ"א(: כל הנאמר בו ויהי, הוא גם 

תע"ס סוף אות בעוה"ז וגם בעוה"ב. מוזכר בהק' ל

י. גמרא: אסתר מן התורה מנין. "ואנכי הסתר 

אסתיר" )וילך, דברים לא יח(. שהוא הסתר בתוך 

הסתר )גמ' ומהרש"א, מסכת חולין דף קלט 

ע"ב(. ביאור ב' ההסתרות: ספר שומר אמונים על 

 ב[נ-הפס' הנ"ל, ובהקדמה לתע"ס סעיפים נא

]ביאור: היינו שלא זו בלבד שביציאה מהסתר 

הכפול לבחי' פקיחת עיניים וגילוי פנים, זוכים 

לאור ה', אלא אף זו, שהאפשרות לכך בעוה"ז 

הוכנה מראש כהקדמת תרופה למכה. כן מבואר 

גם בהקדמה לתע"ס על הפס' יהי אור, שגניזת 

האור לצדיקים לעת"ל, פירושה הוא גם בעוה"ז 

בזמן העתיד לבוא. דהיינו אחר גמר הזדככות 

ל תורה, שכדאים אז לאור הגדול גופם בדרכה ש

ההוא גם בעולם הזה. כמ"ש חז"ל עולמך תראה 

 בחייך[. 

 ג' הרגשים: ג' הרגשים הם. הרגש  ]הרגש[
עצמי, הרגש זולתו והרגש אלוקי. הרגש    

זולתו הוא תנאי מוקדם לכל זכייה בהרגש 
 )הקדמה לספר הזוהר סעיף לט( אלוקי.

 ת הרגש אלוקי: אין דרך לזכו ]הרגש[
להרגש אלוקי בלא תיקון הרגש            

 )הקדמה לספר הזוהר סעיף לט( זולתו

 נפש הבהמי אינו מרגיש ]הרגש עצמי[ 
ט טובת זולתו אף לא כחו                    

השערה. וכל שעושה משהו לזולתו הוא 
בדרך "שלח לחמך על פני המים כי ברוב 
הימים תמצאנו". כלומר שלבו אומר לו כי 

וף סוף תצמח לו טובה ממעשה ההוא. ס
באופן שכל מה שהוא עושה, אינו אלא אך 

)ספר הליקוטים,  לעצמו בשביל האני שלו.

 כת"י בעה"ס דף ד( 

ח " קהלת: מקורות: ּלַּ ַּ לחמך על פני המים כי ברוב הימים ש 

 )קהלת יא א'(.תמצאנו" 

 



 הע                   אמרות בעל הסולם – פסחלבני היכלא                              
 

 ז
 ]זיעה[ בזיעת אפך תאכל לחם: שבמקום 

החיים הקדום שנפח ה' נשמת             
באפו, נמצא עתה זיעה של חיים באפו. 
שאחר שחטא אדם ונמשך לאיבריו צורת 
גדלות הקבלה מחלל הפנוי, הוכרח האור 
להסתלק ממנו, ונתלה חיותו הזמנית בפת 

)הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות  לחם.
 סוף סעיף יח, וסעיף כב( 

 הזמן קצר והמלאכה מרובה מאד  ]זמן[

במקום תורה. על כן יש לכל אחד          

למהר תיקון עצמו בפרוזדור טרם שיכנס 

לטרקלין. כי המנקה בגדיו לפני המלך לא 

 )פרי חכם ב', סוף אגרת כח, עמ' ק(  ישיג כבוד.

 ח
 החי בתורה ומצוות, לא רק שזוכה  ]חיים[

ח ליהנות מחייו עצמו, עוד הוא שמ           
ם מהחיים הטובים להוליד בנים ולהנחיל

הללו, כמ"ש "ובחרת בחיים למען תחיה 
אתה וזרעך". אמנם חיים בלי תורה, לא 
לבד שאין בהם הנאה לבעליהם, גם בבנים 
שמוליד אין לו נחת. שאיזו מתנה הוא 

 )הקדמה לתע"ס סעיף ג( מנחיל להם.

 אין לכעוס על הרשעים אלא  ]חמלה[
לחמול עליהם, לא פחות משהאדם חומל   

עצמו. כי אדרבה עליהם מתגברים  על
הרחמים ביותר להיותם עשוקים באין 

 )פרי חכם ב', אגרת מד, עמ' קלב( מנחם ר"ל.

בהמשך הדברים שם, ממשיל המחבר ביאור: ]

משל לאב שיש לו ב' בנים חולים וכו', הוא משל 

החמלה על הרשעים. כעין דברי המחבר כאן 

ריונים איתא גם בגמ'. רבי מאיר, היו שכניו הב

מצערים אותו הרבה. רצה לבקש עליהם רחמים 

שימותו. אמרה לו ברוריה אשתו הרי כתוב יתמו 

חטאים מן הארץ ולא חוטאים. אלא, ּבַקש 

עליהם רחמים שישובו בתשובה. התפלל עליהם 

וחזרו בתשובה. )גמ' מסכת ברכות דף י ע"א(. 

היינו כנ"ל, שאין לכעוס על הרשעים אלא לחמול 

 יהם שישובו בתשובה[ולבקש על

 המצוות שבין אדם לחברו קודמות ]חסד[ 
למצוות שבין אדם למקום. כי          
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 ההשפעה לחברו תביאהו להשפיע למקום

 )הקדמה לספר הזוהר סוף סעיף יט( 

שמעשה החסד הוא בהכרח מעשה ביאור: ]

מבורר להשפיע, שעל ידה האדם מובטח בסופו 

מת ספר להגיע למטרתו לעסוק לשמה, הקד

 סעיף קעה[  סולם ,הזוהר

 מצות גמילות חסדים שעושה ]חסד[ 
האדם היא בהכרח מעשה מבורר             

להשפיע, שעל ידה נמצא האדם מתתקן 
לאט לאט עד שיוכל לעסוק בכל המצוות 
על מנת להשפיע. שהעוסק בחסד בטוח 

 בסופו להגיע למטרתו לעסוק לשמה
 עה(. )הקדמת ספר הזוהר, סולם סעיף ק

 חסד[ גומל חסדים טובים. גומל כלשון ]
גמילה. אשר כפי שהאם מנסה            

לגמול את בנה כאשר הוא מסוגל להאכיל 
את עצמו בכוחו, כן הוא באורות עליונים. 
המסתלקים בכדי לראות אם יוכל האדם 
ללכת בעצמו בעבודת ה' יתברך וזו היא 

)בעל הסולם, כתבי הרמ"י  בחינת אברהם.

 ינשטוק(. ו

]זוהר שלח )סולם אות ב(: בהסתלקות אור חסד 

דאברהם, מיסד יצחק את המלכות שיניקתה 

  משמאל[.

 בחשבון קבלה עצמית ]חשבון קבלה עצמית[ 
שמשיג האדם                               

בעולם. אפילו אם נניח שמשיג עשרים 
אחוז של תענוג בחייו לעומת שמונים 

י כשנעמיד זה מול זה אחוז יסורים, הר
ישארו שישים אחוז יסורים ללא שום 
תמורה. אלא שכל זה הוא חשבון פרטי 
לאדם שעובד לשם עצמו. מה שאין כן 
בחשבון טובת הכלל מעבודת כל יחיד. 
שמייצר בעבודתו יותר ממה שמקבל 
לקיומו והנאתו. היינו, שבאם משתנה 
הכיון מקבלה להשפעה יכול היחיד להנות 

)פרי חכם  יו בלי יסורים מרובים.מכל מעש

   א', סוף מאמר השלום בעולם, עמ' פ(

 י
 אין מצב יותר מאושר ]יאוש ותפילה[ 

בעולמו של האדם, אלא                          
בשעה שמוצא עצמו כמיואש מכחותיו 
עצמו. כלומר כי כבר יגע ועשה כל מה 
שמצוייר בכוחו לעשות ותרופה אין. כי אז 

לתפילה שלמה לעזרתו יתברך. שהרי  ראוי
יודע בבטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו 
התועלת. וכל עוד שמרגיש איזה כוח 
עבודה מצד עבודה מצדו עצמו, אין 

)פרי חכם ב', אגרת נד, עמ'  תפילתו שלמה.

 קסא(

 עיקר היגיעה נערכת על פי היותר  יגיעה[]
מהרגילות. בדומה לכזית אחרון           
. המכריע את הסעודה לכדי שביעהשהוא 

 )פרי חכם ב', אגרת לז עמ' קיז(
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 כמפורסם מהרבי אלימלך זי"ע ]ייחוס[ 
מליז'ענסק, שלא רצה בשום              

אופן לקבל תלמידים מיוחסים. פעם אחת 
בא לפניו הרב מרופשיץ זי"ע שיקבלו 
כתלמיד, וסירב הר"ר אלימלך לקבלו. גם 

ושפך את לבו כל כמה שהרבה בהפצרות 
בבכיות לא הועיל לו, והסירוב נותר 
במקומו. עד, שמרוב בכיות הופג ממנו כל 

 ואסוָ ריח הייחוס, ואמר לפניו כלשון הזה: "

יז ִא  עריינֶ ע מַּ אֶט ער טַּ ז ֶד יג אַּ ִד לְ יך שוּ ין ִא בִּ 

]תרגום: מה אשמתי  ן"ְס יְח ער יַּ יֶס רוֹ גְ אַּ 
שאבי הוא יחסן גדול[. ולאחר שהכיר 

)פרי חכם ב',  דבריו, אז קבלו.באמיתיות 

 אגרת נא, עמ' קנד(

 כנור היה תלוי  ]יצה"ר[ ]צפון[ ]כינור דוד[
למעלה ממטתו של דוד. כיון            

שהגיע חצות לילה באה רוח צפונית 
ונושבת בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד 

הוא חרדה  ל קולָועוסק בתורה. שכ  
ר דוד ורעדה של איזו הכאה. וזה סוד כינו

שהיה מנגן מאליו. היינו, בלי חיבור שום 
נגיעה, זולת החרדה מרוח צפונית. שהיא 
מפני יצר הרע הנקרא צפוני, הצפון ועומד 

 )פרי חכם ב', אגרת כה, עמ' פח( בלבו של אדם

כנור היה תלוי וכו' )מסכת ברכות דף ג  גמ': מקורות:

ע"ב, מסכת סנהדרין דף טז ע"א(. עוד איתא בגמ', 

עה שמות יש ליצר הרע וכו', יואל קראו צפוני שב

שנאמר "ואת הצפוני ארחיק מעליכם" )יואל ב כ(, זה 

יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדם )גמ' מסכת סוכה 

כן איתא גם בזוהר, שמבאר הפס'  זוהר:דף נב ע"א(. 

"עורי צפון", שהם עולות הבאים על מחשבות שהם 

קסג(. עוד איתא  בצפוני הלב. )זוהר ויקרא סולם אות

בזוהר, שמשום שאדם חוטא ביצה"ר שהוא צפוני, כך 

שחיטת קרבן עולה בצפון, להצילו מאותו צפוני. )זוהר 

בהר סולם אות מ'(. עוד איתא בזוהר, שכל אלהים 

אחרים כולם פגומים מצד צפון כמ"ש מצפון תפתח 

 הרעה )זוהר אמור סולם אות לט(

 היא, דירת קבע של יצר הרע  ]יצר הרע[
בלב פנוי מתורה. אלא שהתורה                

וחכמה, דוחים את יצר הרע מן הלב לאט 
 ()פרי חכם ב', אגרת מג, עמ' קלא לאט.

 "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם"  ]יראה[
וכו'. היינו בקשה קטנה כשיעור            

מה. על דרך פתחו לי פתח א' של תשובה 
בזה יכול  כחודה של מחט. שאחר שנשלם

הוא להיות בטוח שהשי"ת מצדו יגמור 
)פרי  מלאכתו, כמ"ש ואני פותח לכם וכו'.

 חכם ב', אגרת כו, עמ' צג(

 ישועת ה' בפקיחת עיניים: השגת  ]ישועה[
השגחת שכר ועונש בבירור             

המוחלט, שהיא מדרגה א' של גילוי פנים, 
אינה באה לאדם, אלא על ידי ישועתו ית', 

וכה בפקיחת עינים בתורה הקדושה, שז
בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר 

עד שבכל מצוה שבתורה  )אבות ו א(,כר"מ 
הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה 
מבחירתו, זוכה ורואה בה את שכר המצוה 
המיועד לו לעוה"ב. וכן את ההפסד הגדול 

 )הקדמה לתע"ס סעיף פג(שבעבירה. 
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 כ
 ף זכות והיכל זכות: המבין כי כל כ ]כף זכות[

 פועל ה' למענהו, דן עצמו ואת             
כל העולם לכף זכות, ואינו רואה במעשה 
הקב"ה שום חובות כלל, והרי הוא בהיכל 
הזכות בו מתהפכים כל חובות העולם 
לזכות. ברם, הסבור כי כל פועל ה' למעני 
ולהנאתי, ורוצה לבלוע עולם ומלואו 

הנאתו ובוודאי שאינו רואה כן, לטובתו ו
הרי הוא דן את הקב"ה, את עצמו ואת 

)פירוש הסולם, העולם כולו לכף חובה. 

 בראשית ב' אות קג, היכל הזכות(

 הדן את זולתו לכף זכות מכניס  ]כף זכות[
עצמו להיכל הזכות, בו מתהפכים              

כל חובות העולם לזכות. וזה שאמרו חז"ל 
עצמו ואת העולם כולו לכף זכה, הכריע 

זכות. כי בכל מקום שנותן עיניו הוא רואה 
אך טוב ורק שלימות, ואינו רואה במעשה 
הקב"ה שום חובות כלל אלא הכל זכיות. 

 )פירוש הסולם, בראשית ב' אות קג(.

 הדן את חברו לכף חובה הרי הוא  ]כף חובה[
)ז"ח רות מכניס עצמו להיכל חובה              

 ג( -אות רה : זוהר פקודי סולם אות תתפבסולם 

 אל תתמה על זה שאדם פרטי ]כלל ופרט[ 
יגרום במעשיו מעלה או ירידה                

לכל העולם. כי זהו חוק ולא יעבור, אשר 
הכלל והפרט שוים כב' טפות מים. וכל 
שנוהג בכלל כולו נוהג גם בפרט, ואדרבה, 

ו. הפרטים עושים את כל מה שבכלל כול
 )הקדמה לספר הזוהר, סעיף ס"ח(.

 מ
 המדות הרוחניות בשום אופן לא  ]מדות[

 יוכלו להיות טובות יותר מהמדות           
 )פרי חכם ב', אגרת כז, עמ' צד( הגשמיות.

 דע ש"המה בכך", היינו האומרים  ]מה בכך[
מה בכך שעשיתי זה כיון שאין               

חכמים הפסד בדבר, נחשב בעיני ה

למשחית היותר נורא בין המשחיתים. 
שהרי כל מבלי עולם שנבראו ושעתידים 
להבראות אינם אלא מסוג האנשים של 
"מה בכך". דהיינו שעוסקים ומעסיקים 

)מתן  את זולתם בדברים שאין בהם צורך.

 תורה, מאמר גילוי טפח(.
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 ב' עבודות הן בזיכוך כלי  ]מוחא וליבא[
הקבלה שבאדם. מוחא                      

היינו טהרת המוח, וליבא היינו זיכוך 
רצונות הלב. שהעבודה היא להפך את כלי 

)פרי הקבלה שבשניהם על מנת להשפיע. 

 חכם ב' אגרת נ"ג, עמ' קנז, קנט(

 מצוה היא מקום הקדושה.  ]מלחמת הרשות[
"א. עבירה היא מקום הס                       

לא עבירה, היא ורשות שאינה לא מצוה ו
מקום המערכה שעליה נלחמים הקדושה 
והס"א. על כן העושה דברי רשות ואינו 
מייחדם לרשות הקדושה, נופל כל המקום 
הזה לרשות הס"א. והמתחזק במילי 

 דרשותא, מחזיר הרשות לגבול הקדושה

 )פרי חכם ב', אגרת טו, עמ' סב(.

 אפילו שורה של אלף אנשים  ]משל[
ם ההולכים בדרך ויש להם סומי           

פחות פקח אחד בראשם, הרי הם בטוחים 
שילכו כולם בדרך הישר ולא יפלו בפחים 
ומכמורות. אבל אם יחסר להם אותו 
האחד, בלי ספק שיכשלו בכל דבר המוטל 

)הקדמה בדרך ויפלו כולם לבאר שחת. 

לספר הזוהר סעיף נז, אגרת תימן: כמו שינצל 

כו' כמו כן ראוי הסומא בהשענו על הפיקח ו

 להמון וכו'(.

 צריכים לידע שמתנותיו של  ]מתנת ה'[
השי"ת מיוחדים ב"עולם שנה                  

נפש". שצריך להיות "נפש" נבחר, ב"זמן" 
נבחר וב"מקום" נבחר. על כן כל הנדחה 
מהיכל המלך ושינה מקומו, נמצא נשתנים 
עליו גם השנה והנפש. ואז נמצא האדם 

)פרי חכם ב', אגרת נא, עמ'  דולה.במבוכה ג

 קנב(

 נ
 רצון הלב הוא כנקודה  ]נקודת הלב[

ראל אמצעית שבגוף. עם יש                     

הוא בבחינת לב בין האיברים. ירושלים 

היא לב כל הארצות. מכאן שתיקון הפרט 

משפיע על הכלל. )הקדמה לספר הזוהר 

 סעיף מג, זוהר פנחס סולם אות קנב(.

 בדומה למי שיש לו  נר מצוה ותורה אור[]
נרות ואין לו אור                                

להדליקם, שנמצא יושב בחושך. כן מי 
שיש בידו מצוות ואין בו תורה, הרי הוא 
יושב בחושך. כי התורה היא אור שבה 

)פרי מדליקין ומאירין את החושך שבגוף. 

 עמ' קנג( חכם א', מאמר תורת הקבלה ומהותה,
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 ס
 כלל ייסורי העולם  סבל העולם: ]סבל[

במלחמות ודאגות המחלישות את            
הגוף במחלות ומכאובים, הם בסבת הרצון 

 )הקדמה לספר הזוהר סעיף יט( לקבל לעצמו.

 סבל העולם: בעת שכל בני העולם  ]סבל[
יסכימו יחד לבטל ולבער את הרצון          

יחליפוהו ברצון לקבל לעצמם שבהם, ו
להשפיע לחבריהם, יתבטלו כל הדאגות 
והמזיקים מן הארץ, וכל אחד יהיה בטוח 

)הקדמה לספר הזוהר  בחיים בריאים ושלמים

 סעיף יט(

 הסולם המוצב ארצה עדיין פנוי  ]סולם[
הוא, באין עולה ומטפס עליו.            

)פרי  שבמקום היום, אומרים כולם מחר.

 עמ' קמד(  חכם ב', אגרת מו,

זה לשון בעל הסולם )הקדמה לספר ביאור: ]

הזוהר אות נ"ח(: וקראתי הביאור בשם "הסולם" 

להורות, שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, 

שאם יש לך עליה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא 

"סולם" לעלות בו, ואז כל טוב העולם בידיך. 

אמנם אין "הסולם" מטרה כלפי עצמו: כי אם 

וח במדרגות הסולם ולא תכנס אל העליה, אז תנ

לא תושלם כונתך. כן הדבר בביאור שלי על 

הזוהר, כי לבאר דבריהם, העמוקים מכל עמוק, 

עד סופם. עוד לא נברא הביטוי לזה, אלא עשיתי 

על כל פנים בביאורי זה, דרך ומבוא לכל בן אדם 

שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר 

כי רק אז, תושלם כונתי בביאורי זה.  הזוהר גופו,

 עכ"ל בעה"ס[

 ריבוי ספרים:  ]ספרים, משנתרבו המדפיסים[
מעת שמלאכת הדפוס נתפשטה             

בעולם ונתמעט מחירו הגבוה של כל ספר, 
הנה עם זה הוכן הדרך גם למחברים בלתי 
אחראים למעשיהם לעשות ספרים ככל 

ואת  אות נפשם לפרנסה ולכבוד וכדומה,
עצם מעשה ידיהם אינם מביאים בחשבון 

)מתן תורה, ולפועל ידיהם לא יביטו כלל. 

 מאמר עת לעשות(

 ע
 איתא בשם הבעש"ט על ]עבודה זרה[ 

הפסוק "לא יהיה לך אלהים                   
אחרים על פני", כי המאמין שיש כוחות 
אחרים )על פני( זולת כח השי"ת, המכונה 
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זה עובד עבודה זרה. היינו "אלוקים", הרי 
שאין שום כוח מלבדו, ככוונת שם אלקים, 

 תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם.

)פרי חכם ב', אגרת נה, עמ' קסה, שו"ע אורח 

 חיים סימן ה(

"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני": יתרו, מקורות: 

 .שמות כ ג. ואתחנן, דברים ה ז

אין שום כוח ששלימות האמונה היא, שביאור: ]

בעולם מלבד הקב"ה. שכפי שהאדם יבין דבר זה 

על כוחותיו עצמו, שאין בכוח עצמו וכוח ידו 

כלום, אלא שכל כוחו וחיותו הם מהשי"ת, כן יוכל 

להבין זאת על כל הכוחות שבעולם. שאין שום 

כוח מלבדו ית'. שבכל זה יובן קשר הפסוקים 

זר" בדברי המחבר באגרת זו, "לא יהיה בך אל 

)תהלים פא י(, ו"לא יהיה לך אלהים אחרים על 

פני" )שמות כ ג, דברים ה ז(. שתחילת העבודה 

זרה היא, "אל זר" שבגופו של אדם )מסכת שבת 

דף ק"ה ע"ב(. להלן דברי הבעש"ט המובאים 

מרגלא בפומיה דהרב בשמו בספר מאור עיניים: 

בעל שם טוב נשמתו בגנזי מרומים זכותו יעמד 

וסרתם ועבדתם אלהים "מה שכתוב  לנו, על

תיכף כשסרתם מאת ה', מיד ועבדתם  ".אחרים

כי זהו עיקר הדעת לידע שכל  .אלהים אחרים

כחותיו וחיותו הוא מהבורא ברוך הוא שהוא 

תקיף ובעל היכולת ובעל הכחות כולם, והוא 

ותיכף כשסר  .יתברך מנענע כל הכחות שלו

חות מדעת זה, נעשה עובד אלהים אחרים, כ

שאין לו דעת זה  .אחרים זולת הבורא ברוך הוא

)מאור  שכל הכחות שלו הוא הבורא ברוך הוא

ריש ו ,שמותיש פרשת רף פרשת ויגש, עינים סו

, מובא בבעש"ט עה"ת פר' עקב אות ראהפרשת 

 [(ס'

 עובד ה', באמונתו השלמה ]עבודת ה'[ 
בשלמות הבורא ושלמות                  

ך לשום שינוי במערכת מעשיו אינו צרי
הגשמית. להיותה מסודרת בעין טובה 
)ויפה( ונפלאה, כמ"ש בשיר היחוד: "מכל 

חפצך לא שכחת ודבר אחד לא חסרת. לא 
החסרת ולא העדפת ודבר ריק בם לא 

 )פרי חכם ב', אגרת נה, עמ' קסה( פעלת.

 ליל יום כיפור, ליום ו. מקורות: שיר היחוד 

 ובא בזוהר בשם מ]עולם הבא ולעתיד לבא[ 
היר, ספר הב                                   

ששאלו לר' רחימאי מאי עולם הבא ומאי 
לעתיד לבא, והשיב להם בעלמא דאתי 

 ובא. כלומר שהשפע עומד לבא לפנינו.

 ]עבר[,שכל המושג לנו ב"הוה", או ב"היה" 
מוגדר בשם עולם הזה. וכל מה שעדיין לא 

בא לנו ב"יהיה", השגנו, אלא שראוי ל
דהיינו לאחר זמן, מוגדר בשם עולם הבא. 

, מדברים ]עוה"ז ועוה"ב[אבל שניהם 
במה שאדם משיג בעולם הזה. כי המובן 
של שכר הנשמה המקווה בעתיד, מוגדר 
בזוהר הנ"ל אך ורק במלה לעתיד לבא 

. כלומר שבטרם התיקון אין בני ]לעת"ל[
אדם שבעוה"ז מוכשרים כלל לקבלו אלא 
הנשמות המופשטות מגוף או לאחר גמר 
התיקון שאז עולם הזה יתעלה במעלה 

. )פרי חכם ב', גדולה של עולם האצילות

 אגרת נ"ה, עמ' קס"ד( 

כלומר שפירוש עולם הבא הוא עלמא ביאור: ]

דאתי, היינו שבא לפנינו. מה שאין כן כשכתוב 

לעתיד לבא שהכוונה היא על מדרגה גבוהה יותר. 

, כי אע"פ א'ורות דלהלן ימצא, המעיין במק

שבספר הבהיר שלפנינו ובהשמטות הזוהר נזכר 

השם ר' ברכיה, נקט בעל הסולם ר' רחומאי כל' 

 ב',לט[. -האר"י בע"ח דלקמן ]ובתע"ס ח"י לח

שבעל הסולם ציין מקור הדברים מספר הזוהר 

בשם ספר הבהיר, שהוא צירוף מקור הנזכר בב' 

שקל כסף, כתוב  מ"מ בכהאר"י. )בארבע מאות

שהוא מהזוהר, ובע"ח כתב שהוא מספר הבהיר(. 

אע"פ שלכאורה אין לשון ספר הבהיר מבורר  ג',

בפשיטות, עכ"ז כך מפרשו האר"י ז"ל, שעולם 
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הבא הוא עולם הנמשך ובא לפנינו, ולעתיד לבא 

היא בחינה גבוהה מזו. וזה לשון האר"י ז"ל: וז"ש 

י עולם בספר הזוהר כששאלוהו תלמידיו מא

הבא, אמר להו עולם שכבר בא. פירוש, שכבר 

נמשך בה, ותמיד נמשך. פירוש, וזהו עלמא דאתי 

תדיר ואתמשך ברישיה דזעיר. אך בינה נקראת 

לעתיד לבא וכו' יעוי"ש )ארבע מאות שקל כסף, 

הוצ' ברנדוין דף נב טור ב'(. אמנם, מקור הזוהר 

דף המצוין בדבריו, הוא בהשמטות הזוהר )דפו"י 

כן מפורש רסה ע"א, מעלות הסולם אות שלד(. 

וגם לסיבה זאת נקראת וז"ל:  גם בספר עץ חיים,

והטעם כי ולם הבא. זאת תבונה ראשונה ע

)סולם  כמ"ש בזוהר ויחי ,הנקבות נקראות עולם

וזה  .על פסוק מן העולם ועד העולם אות תתי(,

לפי  ,עלמא דאתי ,התבונה נקרא עולם הבא

אבל בינה  .טה ומתגלית תמידשהיא יורדת למ

לכן בינה  ,עליונה נשארת למעלה ואינה יורדת

כי המוחין עליונים דז"א תיד לבא. נקראת לע

המלובשים בנה"י דבינה עליונה הם עתידין לבא 

אח"כ כאשר יתגדל מעלתו ויהיה לו מוחין 

ואז יהיה  ,עליונים יותר מן בינה ולא מן התבונה

הם  ,יסוד דתבונה אבל מוחין דנצח הוד ."לתלע

וזהו  .נמשכין בו תמיד ולעולם הם נמשכין ובאין

כי תמיד נמשך  ,עלמא דאתי -עולם הבא רושפי

וזהו ההפרש שיש בין עולם הבא ובין לעתיד  .ובא

כי זהו בתבונה וזהו בבינה בבחי' הנצח הוד  .לבא

וזהו מ"ש בס' יסוד שבהם הנעשין מוחין דז"א. 

מהו עולם  רחומאי ששאלו התלמידים לר' הבהיר

והדבר מובן עם  .עולם שכבר בא מר להם,א .הבא

 -ספר עץ חיים ) , עכ"ל האר"יהנ"ל שכתבתי

-אות לח בתע"ס ח"י,. מובא פרק הסוף שער טו 

 לט(.[

השמטות מספר  זוהר:אות ק"ס.  מקורות: ספר הבהיר

הזוהר )דפו"י דף רסה ע"א, מעלות הסולם אות שלד(. 

-ר אור הגנוז, סולם אות שנאזוהר בראשית א', מאמ

א שנב, )"יהי אור ויהי אור", כל מה דאתמר ביה ויהי הו

בעלמא דין ובעלמא דאתי וכו, והוא טמיר לצדיקייא, 

שער לצדיק דייקא דכתיב אור זרוע לצדיק וכו'(. 

ספר שער הגמול להרמב"ן )בענין קיום הגוף  הגמול:

ער טו עץ חיים ש כתבי האר"י:בעולם הבא, אות קיא(. 

ע לט[. ספר ארב-סוף פרק ה ]מובא בתע"ס ח"י לח

מאות שקל כסף, הוצ' ברנדוין דף נב טור ב'. כן 

מובאים דברי האר"י בעץ חיים הנ"ל, בפירוש שעת 

ון רצון על תיקו"ז, תיקון כב ד"ה והנה כל המוחין, ותיק

 כתבי בעה"ס:מ', ד"ה ממה דהוו בסטרא דמחשבה. 

ר המתחיל אור הגנוז בעלמא בדיבו עוד בענין זה, לעיל

דאתי בעוה"ז. פרי חכם ב', אגרת ל, עמ' קא. הקדמה 

 לתע"ס סעיף י.

 עצלות: סימן לעצלים היא העצבות, וסימן 
 לזריזים הוא השמחה. )פרי חכם             
 ב' אגרת כג עמ' פ(            

]ביאור: עצבות העצל היא מהעדר יגיעה. היפך 

וב לך. הכתוב: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וט

אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא: תהילים 

 קכח ב, פרקי אבות ד א[

 פ
 מעלין בקודש ולא מורידין  *]פוחת והולך[

הוא סימן לקדושה. הפכי לו                      
הוא, פוחת והולך. על כן, כל הדבקים בצד 

האחר, נמצאים כל ימיהם בהרגש כי 
)פרי  לה.הימים הראשונים היו טובים מא

 חכם ב', אגרת מד, עמ' קלט(
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"אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו  מקורות:

טובים מאלה. כי לא בחכמה שאלת על זה" )קהלת ז 

מעלין בקודש ואין מורידין: מסכת ברכות כח  גמ':י(. 

 ע"א, יומא כ ע"ב, ודף עג ע"א, מגילה כא ע"ב, הוריות

 , פר' וילך סולםפר' תצוה סולם אות סג זוהר:יב ע"ב. 

 אות כח( 

 בהיות האדם מישראל ]פנימיות וחיצוניות[ 
מגביר ומכבד את                             

בחינת פנימיותו שהיא בחינת ישראל שבו 
על חיצוניותו שהיא בחינת אומות העולם 
שבו, גורם במעשיו שכן יהיה גם בפנימי 
וחיצון דכללות העולם. ואם ח"ו להיפך, 

ר ומחשיב את בחינת חיצוניותו על שמגבי

פנימיותו הרי הוא גורם במעשיו 
להתגברות אומות העולם על ישראל. 
כמ"ש הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה 

)הקדמה  מעלה ואתה תרד מטה מטה.

 לספר הזוהר סעיף ס"ז(.

 פתחו לי פתח אחד של תשובה  ]פתחו לי[
 כחודה של מחט וכו'. אין פירוש               

 פתח זה לכניסה ויציאה, אלא להכניס בו
לתפירה ולעבודה. שכפי  חוט

ההשתוקקות לעבודת ה', כן יפתח פתח 
האולם שהוא כמ"ש "ואולם חי אני וימלא 

]מדרש שיהש"ר ה'  כבוד ה' את כל הארץ".

 ב', במדבר יד כא[ )פרי חכם ב', אגרת טז עמ' סו(

 ק
 לכך נברא העולם באות ה"א,  קבלת עול[]

היא אות קלה ושורש הבריאה. ללמדנו, ש
שהמקבל עליו עול מלכות שמים 
בשלמות, אינו מוצא טורח בעבודת 
השי"ת. ועל כן יכול להיות דבוק בה' ביום 
ובלילה, באור ובחושך ולא יעצרנו הגשם 

 )פרי חכם ב', אגרת יז, עמ' סח(. וכדו'

שנאמר בהבראם באות ה"א בראם.  מדרש: מקורות: 

אות ה"א אדם מוציאה מפיו בלא עמל ובלא ולמה, מה ה

יגיעה כך וכו', )מדרש שוחר טוב תהלים ס"ב, מסכת 

כן נאמר בפיוט אקדמות אות  פייט:מנחות דף כ"ט ע"ב(. 

ז: באתא קלילא דלית בה מששותא; באות קלה שאין -ו

שהיא האות ה"א, זמין כל עבידתיה בהך יומי -בה ממש

מובא באגרת שתא; עשה כל עבודתו בימים ששה. 

איתא בזוהר, בה' בראם, זוהר: התשובה לבעל התניא. 

שהיא ספירת מלכות ואות אחרונה שבשם הוי"ה, משום 

זה מלאה הארץ קנייניך )תזריע, סולם אות י"ג(. עוד 

איתא בזוהר, ה' דהבראם היא ה' זעירא, באותיות זעירות 

 )ז' לך לך סולם אות שפ"ד(

 א העוסק בתורה ומצוות של]קטטה[ 
לשמה נמצא תמיד בקטטה עם               

הקב"ה. כי נדמה לו שהוא צדיק גמור 
ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו, דהיינו 
שאינו מרגיש שכל עסקו בתורה ומצוות 
הוא שלא לשמה, והולך ומתרעם ח"ו על 
השי"ת שאין מטיבין עמו כמו שצריכין 
להטיב עם צדיק גמור. נמצא פוסח על ב' 

עם הוא בשלום עמו ית' ופעם הסעיפים פ
. )הקדמת ספר הזוהר, הוא במחלוקת ח"ו

 סולם סעיף קעה(.

 קלקול היא תשועה  התגלות כל ]קלקול[
גדולה מן השמים, באפשרות שניתנה        

 )פרי חכם ב' אגרת א, עמ' יא( לאדם לתקנו
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 ר
 אי אפשר לאדם לראות שום  ]ראיה[

יין לא מדרגה ברבותיו מה שעד            
זכה בה בעצמו. כיוצא בזה אמרו ז"ל, אין 
אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה. 
ואפילו בחברו אי אפשר לראות מה שאינו 

)פרי חכם ב', אגרת מה, עמ'  ברשות עצמו.

 קמא(.-קמ

המשותף לכל אלו הג' )מדרגת רבו, דעת ביאור: ]

רבו וכן דבר מה בחברו( היא, שכל ראייה ומדידה 

לא מתוך עצמות הרואה. שדבר פשוט אינה א

הוא שאי אפשר לראות מדרגה רוחנית שאינו 

יודע מה היא. כן אי אפשר לעמוד על דעת רבו 

הבאה מקומה גבוהה משלו, אלא כאשר יגיע 

לנגיעה בקומה זו לכל הפחות מצד הזמן. כן הדבר 

בראיית הזולת. שמתוך נגעי עצמו אדם רואה כן 

, כל הפוסל פסול, בחברו על דרך שאמרו רז"ל

ובמומו פוסל. )מסכת קידושין דף ע ע"ב(. כען זה 

איתא בגמ', תניא מעשה באדם אחד שהיה קורא 

למעלה מרבי אליעזר הודע את ירושלים את 

תועבותיה. אמר לו עד שאתה בודק בתועבות 

ירושלים צא ובדוק בתועבות וכו' )מסכת מגילה 

)פר' דף כה ע"ב(. כן מובא בספר מאור עיניים 

חוקת( בשם הבעש"ט. שהצדיק הגמור שאין רע 

בקרבו אינו רואה שום רע על שום אדם. אך מי 

שרואה רע בחברו הוא כמו שמסתכל במראה. 

אם פניו מטונפים רואה גם כן במראה כך וכו'. כן 

מובא גם בספר בעש"ט עה"ת, פר' בראשית אות 

 קכט.[-קכו

 ש
 אינו כמו שהאדם  אני ה' לא שניתי: שינוי[]

מתפעל ואינו משתנה במשהו           
מחמת הכיסויים והלבושים שהוא 
מתעלם בהם, כי רק חבריו מתפעלים 
מהעלמתו או מהתגלותו, כך אלוקותו ית' 
אינו משתנה ואינו מתפעל ח"ו משהו 
מתוך אלו המדרגות והתיקונים והשמות 
שבזמן ומקום ושינוי מעשה שהנבראים 

)אדרא רבא, סולם מבחינים בכיסויים שלו. 

 אות סעיף רצט(

 כללות שכר הנשמה מכל המהלך  ]שכר[
הנורא של ירידתה והתלבשותה           

בגוף העכור הוא, הדבקות האמיתי אחר 
שהתפטרה מנהמא דכיסופא. כי כל 
קבלתה נהפך לכלי השפעה, ושוה צורתה 

 פד(-)פרי חכם ב', אגרת כד, עמ' פג. ליוצרה
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הצורה הרי היא יכולה  שאחר השוואתביאור: ]

לשוב למקור מחצבתה. כמבואר בזוהר על הפסוק 

הנאמר באסתר, בערב היא באה ובבקר שבה 

)זוהר פנחס סולם אות קמא(. כעין זה מבואר 

בזוהר פרשת פקודי, על הפסוק הנאמר באסתר, 

ובזה הנערה באה אל המלך. שעל ידי ההתגברות 

ל על כל מיני תאוות יכולים כל נשמות ישרא

להתדבק במלך, היינו בהקב"ה. )זוהר פקודי סולם 

 תשמז([ -אות תשמה

 תחת אשר לא עבדת את ה' ]שמחה[ 
אלקיך בשמחה וגו' ועבדת              

 במצור ובמצוק וגו'. פירוש, כי בין כך ובין
כך תעבוד. אלא החילוק הוא כי זה 
"בשמחה ומרב כל" היינו עבודה ברצון. וזה 

נו עבודה שלא ברצון. "במר ובמצוק" היי
 )פרי חכם א', תחי' מאמר אחור וקדם, עמ' קא(.

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך  תורה: מקורות:]

בשמחה ובטוב לבב מרב כל : ועבדת וגו' במצור 

 ג([נ-ובמצוק אשר יציק לך". )כי תבא, דברים כח מז

 התורה נחלקת לב' חלקים.  ]שעבוד[
כתפילין שופר שעבוד למקום,                

לימוד תורה , ושעבוד הבריות, היינו 
מצוות שבין אדם לחברו. אמנם "כל פעל 
ה' למענהו" פעל, שגם חלק שעבוד 
הבריות צריך להיות במקום של מלך, 

)פרי חכם ב', אגרת לאוקמי שכינתא מעפרא. 

  כה, עמ' צא(

 שעשועי הקב"ה עם כל אדם  ]שעשועים[
שעשועי האדם  היא כמדת                  

  )פרי חכם ב', עמ' קו( עם הקב"ה

 שפלות אמיתית היא שידע  ]שפלות[
ויאמין, שכל הברואים הם                

"כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב 
וברצותו מקצר". אמנם השפלי שפלים, 
היינו השפלים שמחפשים שפלות, הם 
גרועים מהגאות )גאוה( בעצמו. כי מי הוא 

בן שהיא אבן, בלא שיש הוה שישבע על א
)פרי חכם ב', אגרת מד, עמ'  אמינא שהוא זהב.

  קלב(

 ת
 העוסק בתורה אפילו להנאת עצמו, ]תורה[ 
מכל מקום על ידי המאור שבה           

ירגיש את הפחיתות והשחיתות הנוראה 
)פירוש הסולם,  שיש בטבע הקבלה לעצמו.

 זוהר בראשית ב' אות קג(. 

 ג' תחבולות  ג' תחבולות[]תחבולות[ ]
להתחבר לה' בכל עת שלא                   

נמנעו משום מבקש. מחשבת האמונה, 
דרך הבטחון בה', או בקשות בתפילה. 
המותאמים לאדם דוקא במקומות הצרים 
והדחוקים. כי אפילו גנבא אפום מחתרתא 
רחמנא קריא. אשר על כן אין צורך לזה 

ב', אגרת יז, עמ'  )פרי חכם . למוחין דגדלות

  סח(
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בכל דרכיך דעהו אמר רבא אפילו לדבר  גמ': מקורות:

עבירה. א"ר פפא היינו דאמרי אינשי, גם גנב הבא 

במחתרת קורא לה' וכו'. )מסכת ברכות דף סג ע"א 

  בגירס' עין יעקב(.

רק התורה היא תבלין המיוחד ]תורה תבלין[ 
לביטול ולהכנעת היצר הרע. והיינו שאמרו 

)פרי ז"ל המאור שבה היה מחזירו למוטב ח

 חכם א', מאמר תורת הקבלה ומהותה, עמ' קנג(

כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל  גמ': מקורות:]

בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם 

עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו שנאמר הלא 

אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם 

)גמ'  וכו' לפתח חטאת רובץ מרמסרים בידו שנאנ

אם  ע"ב, בבא בתרא דף טז ע"א( קידושין דף למסכת 

פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא 

ר' הונא ור'  מדרש:)שם, מסכת קידושין(.  נימוח כו'

ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי כתיב )ירמיה טז( 

לואי אותי עזבו ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו ה

ותורתי שמרו מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה 

הקדמה פסקה  ,מדרש רבה איכה)היה מחזירן למוטב 

 ([ב

 ואם שלש אלה לא  ]תחבולות[ ]ג' תחבולות[
יעשה לה ויצאה חנם אין כסף: המונע 
עצמו מדבקות בהשי"ת באמונה, בטחון 
ותפילה, מוציא עצמו לרשות הרבים תחת 

ות, באין כסף ושכר בעד שעבוד הברי
טרחתו, אחר שעמל חנם, היינו בדברים 

  )פרי חכם ב', אגרת יז, עמ' סח(בטלים. 

]וכי ימכור איש וגו', אם שלש אלה לא יעשה לה 

ויצאה חנם אין כסף )משפטים, שמות כא, יא(. 

עב( -בזוהר פרשת משפטים )סולם אות סט

מפרש את כל פרשת מכירת עבד עברי ואמה 

על ירידת הנשמה לעולם ותפקידה  עברייה,

בעולם הזה, יעוי"ש סולם אות י'. עוד מבאר שם 

הזוהר, שארה; הוא מזון הנמשך מכוח האמונה. 

כסותה, הוא שמירה ובטחון, ועונתה, משמע 

שהוא עת וזמני התפילה. שבלא ג' אלה, נדחית 

הנשמה לחוץ, על שאין לה )כסף( כיסופין דהיינו 

ידון כלל. משפטים, סולם השתוקקות, ואין לה ע

  עב[-אות סט

 תחיית המתים בכלל בפרט ]תחיה"מ[ 
ובפרטי פרטים: משמעות                 

האמונה בתחיית המתים הכללית, היא 
הבנת עבודת הזיכוך שבכל שתא אלפי 
שני. מלבד זאת היא הבנת משמעות 
עבודת הזיכוך שבשבעים שנות חיי כל 

ה' שבכל  אדם, אשר היא משמעות עבודת
 )הקדמה לספר הזוהר סעיף כה(, יום ויום. 

 הכופר בתחיה"מ הכללית, אפילו ]תחיה"מ[ 
ן אם מודה בכל השאר, אינו מבי              

את תפקיד חייו, ואינו מבין את עבודת ה' 
)הקדמה לספר הזוהר סעיף  שבכל יום ויום.

 כ"ה( 

 תענוג הדביקות בה' משכיח לגמרי ]תענוג[ 
את הגוף. בדרך משל כשאיש אחד            

עסוק בלהרויח סכום עצום, הרי הוא 
)בעל  שוכח לגמרי מעסקי וצרכי הגוף

 הסולם ב' חשון תרצ"ג, כתבי הרמ"י וינשטוק(

 הקבלה העצמית, אף על פי  ]תענוג[
שמתוארת בצורות שונות, כגון רכוש,        

קניינים מחמדי הלב, העין, החיך וכדומה, 
לה מוגדרים רק בשם אחד: הרי כל א

"תענוג". באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו 
שאדם מתאוה, אין זה אלא שרוצה 

  להתענג, והוא הרצון לקבל שבכל אחד.

 )פרי חכם א', סוף מאמר השלום בעולם, עמ' פ(

]ביאור: מכיון שכוונת הבריאה היא להנות 

ו, הרי כל ביקוש תענוג בדבקותם בלבריותיו 

שינוי צורה. שהוא התהפכות הענג לעצמו, נכלל ב

לנגע. כמבואר בזוהר על הפס' "אז תתענג על ה'" 
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)ישעי' נח יד(, שענג הוא ראשי תיבות עדן נהר 

גן. דהיינו סדר המשכה מתוקן. שלישראל הוא 

ענג. אמנם לערב רב ולעובדי ע"ז, מתהפך הענג 

לנגע. )זוהר בראשית א', סולם אות רמח(. כן 

מסילת ישרים להרמח"ל,  מבואר בתחילת ספר

והנה וז"ל: יסוד החסידות ושורש העבודה וכו', 

מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם 

לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו 

שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול 

מכל העידונים שיכולים להמצא. ומקום העידון 

הנברא הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא 

בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע 

אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה 

העולם הזה  (טז שאמרו זכרונם לברכה )אבות ד

 דומה לפרוזדור וכו', עכ"ל[

 כאשר יבין המתפלל וידע ]תפילה נכונה[ 
שההתעוררות לקרוא לה',                       

ררו היא מכוח קרבת הקב"ה אליו שעו
להתפלל, יתקיים בו הכתוב "טרם יקראו 

ואני אענה". אמנם כאשר האדם חושב 
את כל תפילותיו וכל התעוררותו, לכח 
עצמו, אזי בהתארכות הזמן שאינו רואה 
שום הסברת פנים ביותר מן השי"ת הוא 

)פרי חכם ב', אגרת  עלול ח"ו לפול לייאוש.

 נא, עמ' קנג(

או ואני אענה. עוד "והיה טרם יקרנביאים:  מקורות:

 כד( ישעיה פרק סההם מדברים ואני אשמע" )

 המרגיש געגועים יתרים בדיבורי ]תפילה[  
תפילתו, ידע בשעת מעשה,              

שהשי"ת עוררו לזה ושומע אליו ביותר. 
כמ"ש "עוד הם מדברים ואני אשמע". 
כלומר ששיעור השמיעה של הקב"ה תלוי 

ר הגעגועים המתגלים ממש בשיעו
)פרי חכם ב', אגרת נא, עמ'  .בדיבורי התפילה

 קנג(

"והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם נביאים:  מקורות:

 כד( סה 'ישעימדברים ואני אשמע" )

 




