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פירוש הגר"א על הגדה של פסח
הא לחמא עניא .פי' כי הה"א היא המצה )והיינו כי ההבדל שבין מלת מצה למלת חמץ הוא
ה"אא( ועכשיו היא עניא ,כי כאשר חסר ממנה הוא"ו נעשית דל"תב ,והיא עניא .ולמה נקרא
העני דל"ת ,הוא לפי שד' מיני עניות יש ,א' הוא מי שאין לו לאכול ,כמ"ש )דברים ח ,ג(
ויענך וירעיבך .ב' הוא שיש לו לאכול אך אין לו כל צרכו ,וזהו נקרא אביון כמ"ש )תהלים פו,
א( כי עני ואביון אני וגו' .ג' הוא ענוי דרך כמ"ש )תהלים קב ,כד( ענה בדרך כחי .והד' הוא
ענוי שעבוד ,וכמ"ש )בראשית טז ,ו( ותענה שרי ותברח מפניהג .וזהו מה שאמר כל ד' הנ"ל,
א

שתיבת חמ"ץ ותיבת מצ"ה הם אותם האותיות ,אלא שהחמץ בחי"ת ומצה בה"א.

ועי' זוה"ק פנחס רנב ,א :ת"ח במצרים איהי שלטא ומנה נפקו כמה שלטנין לזנייהו וכלא ברזא דחמץ כיון דתבר
לה קודשא בריך הוא אפיק חמץ ואעיל מצה ,במה בחוטא זעירא מכלא תבר ח' חמץ ואתעביד מצה אינון אתוון
אלא דתבר ח' דהאי חיה דאקרי חמץ ועל דא אקרי חית קנה דנוח לאתברא כקנה דא במה אתבר בחוטא זעירא
כנימא תבר ח' ואתעבר מאיתנה והוה מצה ,ועל דא כתיב גער חית קנה גער בה קודשא בריך הוא ואתבר ח' חמץ
ואתעביד ה' כו' .ע"כ.
ב

מ"ש רבינו שעכשיו היא עניא היינו עכשיו בגלות ,וכמ"ש רבינו לקמן שכל זה קאי על זמן הגלות .וביאור מ"ש

שחסר הוא"ו ונעשית דל"ת הוא דהנה ה"א תתאה מורכב מדל"ת וא"ו ,ועכשיו בגלות נתרחק הה"א שהוא הז"א
ונשאר רק הדל"ת ,כנודע .ועי' תיקו"ז כד ,ב ,ואמאי הוות מצה פרוסה בגין דאסתלק מנה ו' רגל דילה למהוי לה
מצוה ומצה פרוסה אשתארת ד' ובגין דא מצה פרוסה ד' מצה שלימה ה' .וכתב רבינו שם בביאורו :דוא"ו רגל
הה"א אתפרש ונעשית דלת ,עני ,וזהו לחם עני ,עכ"ד) .ויעוי' יהל אור ה' ע"ב ד"ה והיינו דכתיב ,ובהערה בסוף
ההשמטות לח"א .וספר הקנה באות מ' של שמע .וע"ע מגלה עמוקות פר' בחוקותי ,ז"ל :אות וא"ו הוא חסר,
והשכינה דלה ועניה ,ולעתיד לבא הרחיבי מקום אהלך ,ותרב חכמת שלמה ,שתהיה סיהרא במילואה ,ומן דל"ת
כשתבא אות וא"ו בתוכה נעשה ה"א ,עכ"ד( .ויעו"ש עוד בתיקו"ז הנ"ל ,ועי' להלן הערה ו'.
ג

וע"ע בביאורי הגר"א לב"ב טז ,ב ,ד"ה איוב לא בדעת ידבר ,וז"ל :כי ד' עניים הם ,עני כמשמעו ,ועוד עני

בייסורין ,ועני מחמת צער ,ועני בדרך ,וכולהו מקראי ,יסורין שנאמר יאחזוני ימי עוני ,צער ויענונו וכן ענו בכבל
רגלו ,בדרך שנאמר ענה בדרך כחי .לכן נקרא דלי"ת שהן ד' מיני עוני .לכן אמר דוד נגדן עני ורש הצדיקו פלטו
דל ואביון .וכלל עני הוא מן הדעת שהוא ו' שנחסר ממנה שהיא ה' נשארה ד' .עכ"ד.
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דהיינו כל דכפין היינו ענוי רעבון ,ייתי וייכול כל דצריך הוא ענוי ב' שאין לו כל צרכו ייתי
ויכול צרכי פסח .הג' הוא ענוי דרך אמר השתא הכא כלומר שכולנו עתה בדרך .ונגד הד'
אמר השתא עבדי.
והענין ,שארבעה צריכין להודות ,יורדי הים והולכי מדברות וחולה ונתרפא ויוצא מבית
האסורין .והן נגד ארבעה ענוים הנ"ל ,ענוי רעבון נגד חולה ונתרפא ,כמ"ש )תהלים קז ,יח(
כל אוכל תתעב נפשם וכו' .ענוי דרך נגד היוצא בשיירא למדבר .ענוי אביון התאב ואינו משיג
כל צרכו נגד יורדי הים ,שכל נחותי ימא לא מיתבא דעתייהו עד דנחת ליבשתא )תמיד לב,
א( ,וענין לא מיתבא דעתייהו הוא כאדם התאב דבר ואינו משיגוד .וענוי שעבוד הוא נגד
יוצא מבית האסורים והיא שפחה אשר אחר הריחים )שמות יא ,ה( בכור השבי אשר בבור
)שם יב ,כט( והכל אחד .וכאשר היינו עבדים במצרים היינו בכל הענוים הנ"ל ,וכאשר יצאנו
משם יצאנו מכל אלו הענוים ,והיינו כמו שכתב בהגדה לקמן שאילו לא יצאנו הרי אנו ובנינו
וכו' .אבל עכשיו הגם שבשני דברים אנחנו שוין להם ג"כ שאנו בגולה בדרך וגם אנחנו
עבדים ,אבל עתה אנחנו מעותדים בכל עת להגאל אשר מחכים אנחנו בכל יום .וזהו השתא
הכא לשנה וכו' השתא עבדי לשנה הבאה וכו' ,אשר לא כן היה כאשר היינו במצרים שאם
לא היו נגאלים אבותינו ברגע זו הרי אנו ובנינו וכו'.

אכן עי' ביאורי הגר"א לברכות יח ,א ,שכ' וז"ל :שדלי"ת נקרא ענוים ,עינוי יסורין כמ"ש יאחזוני ימי עוני ,ועינוי
צרות כמ"ש ועבדום וענו אותם ,ועינוי דרך במ"ש ענה בדרך כחי ,ועני ממש והוא ג"כ עינוי כמ"ש עניתי בצום
נפשי .והן נגד ד' שכתב עני ורש הצדיקו פלטו דל ואביון ,וכנגדן ד' חשובין כמתים כו' .עכ"ד .וכאן החליף עינוי
יסורים ועינוי צרות בעינוי של אביון שיש לו מה לאכול רק אין לי די סיפוקו וכן עינוי שעבוד .ויתכן שעינוי
שעבוד ועינוי יסורין היינו הך ,אכן יל"ע כיצד שייך עינוי צרות לעינוי דאביון.
ד

כעי"ז מצינו ביומא פ ,ב ,לענין שיעור כותבת ביוה"כ שאמרו בגמ' קים להו לרבנן דבהכי מיתבא דעתיה בטפי

מהכי לא מיתבא דעתיה .וז"ל רש"י שם ,אם שהה יותר מיכן לא מייתבא דעתיה ,ויום הכיפורים ביישוב הדעת
תליא מילתא ,דכתיב אשר לא תעונה ,ע"כ .דהיינו דעיקר העינוי הוא במה דלא מייתבא דעתיה.

2

וכנגדן אמרו בגמרא )פסחים קטו ,ב( לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה ,לחם עוני מה
דרכו של עני בפרוסה ,לחם עוני מה דרכו של עני הוא אופה ואשתו לשה ,לחם עוני פרט
לנילושה ביין שמן ודבש )שם לו ,א( .והענין שבכל דבר יש פועל וצורה וחומר ותכליתה,
ובכלן יש חילוק בין עני לעשיר ,למשל אם צריכין לעשות שלחן העשיר יעשה החומר מכסף
או מעץ טוב אבל העני מעץ הדיוט ,וכן בפועל העשיר יבקש חרש טוב או צורף והעני אינו כן
אלא עושה בעצמו בשביל שלא להוציא מעט ממון שיש לו .וכן הצורה שהעשיר מצייר
שלחנו בסממנים והעני אינו כן אלא עושה אותו ונשאר כמו שהיה .והתכלית שהעשיר אוכל
עליו תענוגים ומעדנים והעני אוכל מאכלים שיש לו ועתים אין לו מה לאכול ומספר צרותיו.
וזה מה שאמרנו שהלחם הוא בכל הנ"ל עני ,החומר שאין רשאי לעשות משמן ודבש,
והצורה היא פרוסה כמו דרך העני ,והפועל הוא אופה ואשתו לשה ,והתכלית שעונין עליו
דברים דהיינו צרותינו .וזהו עבדים היינו וכו'.
ויש עוד עינוי ה' שהוא כולל כל הד' והוא עינוי בדעתו ,וזהו עינוי נעלם .וזהו שאמר הא
לחמא עניא פי שבה"א דברים הוא עניא .ואמר הא לחמא פי' לחם אל"ף ,שע"י הא' היא
עניא ,כי כאשר חסר מן הלחם א' אז היא חסרון דעהז ,אבל כאשר יהיה נשלם הא' יהיה
ה

יסוד זה נפוץ מאוד בד' הראשונים והפילוסופים .עי' במ"ש הרמב"ם בס' מלות ההגיון שער ט' .ורבינו הביאו

כמה פעמים ,עי' ריש ס' משלי ,ושם י ,טז .וכן בביאורו לחבקוק ב ,יט .ובאמרי נועם סא ,א .ובליקוטים שבסוף
ספד"צ ד"ה סוד שם הוי"ה ב"ה.
ו

וכמ"ש רבינו בביאורו לב"ב טז ,א ,וכלל עני הוא מן הדעת שהוא ו' שנחסר ממנה שהיא ה' נשארה ד' .וענין מה

שהדעת הוא וא"ו מבו' ברע"מ פ' צו )כט ,ב( דעת דא וא"ו .וביאור הענין הוא דדעת עניינו חיבור וקישור וכמבו'
בתיקו"ז צט ,א ,יעו"ש .וכן הוא אות וא"ו שעניינו החיבור והקישור ,עי' זוה"ק תרומה קסד ,ב ,מאי שמים אש
ומים שתפן כחדא ועביד שלם בינייהו וכד אתכלילו כחדא ומתח לון כיריעה מתח לון ועביד מנהון את וא"ו ,ודא
אקרי יריעה.
ז

שהאל"ף אותיות פל"א ורומז על המופלא ומכוסה ,כמ"ש בזוה"ק )ח"ג קצג ,ב( כי עשית פלא ,כי עשית אל"ף כו'.

וכוונת רבינו שהא' דלחמא רומז על עינוי דדעת ,שחסרון הדעת הוא עינוי נעלם כמ"ש לעיל.
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מלאה כל הארץ דעה .וז"ש )ישעיה לג ,ו( והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת,
בוי"ו ,והיינו שוי"ו פעמים דעה גמטריא דעתח ,והיא הששית כלל הה"א ונכלל בו'ט.
וכשנתמלאו הד' בו' נעשית ה'י ,והיינו בדעה תלוי הד' ,בחסרון הדעה הוא עני בכולםיא,
וכשנתמלא בדעה נעשית ה' .ואמר שצוה לנו ה' לאכול לחם עוני והוא בכל הד' עינויים.

די אכלו אבהתנא .מה שאמר די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים והלא הכתוב אומר על
שלא הספיק בצקם של אבותינו ,והענין שבאמת אכלו אבותינו לחם כזה במצרים כמו
שכתבו הראשוניםיב שדרכם של מצרים היה להאכיל לעבדים לחם עוני כזה ,וגם כשהוציא
ה' אותנו ממצרים היה בחפזון עד שלא הספיק וכו' .ומה שצוה לעשות חג המצות ונקרא
על שם הלחם הזה אינו על אכילתן במצרים רק על יציאתן לחירות ,אך מחמת הלחם אשר
אכלו מחמת חפזון אינו שייך לקרוא לחם עוני מחמת שהיה ברצון טוב ובשמחה אמר כאן
הא לחמא עניא מחמת די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים ששם היו כל הענויים ,ומפרש
ח

עי' כתבי רמ"מ משקלוב ח"ב עמ' קפ"ב ד"ה ילדתיך ,שכ' וכבר ידעת שדעת כלל ו"ק ,ו' פעמים דע"ה ,דעת.

ע"כ .והיינו דעניין ו' פעמים דע"ה הוא שהדעת כולל כל הו"ק .שו"ר בזוה"ק במדבר קע ,א ,נשין מ"ט דעתייהו
קלה ,א"ל דעתא אתיא בשית דרגין ,וכל חד נטיל חולקיה מה דאשתאר קל איהו כו') .וביאור ד' הזוה"ק נראה
עפימ"ש בעץ חיים שער כ"א פ"ב ,ז"ל :והענין הוא בענין המוח הג' הנקרא דעת כי הנה נתבאר אצלינו כי בזכר
יש ג' מוחין חב"ד ופרטן ד' לפי שדעת כלול מב' בחי' שהם חו"ג ,אבל דעת הנוקבא הוא ק"ל ואין בו רק גבורות
לבד ,עכ"ל .וע"ע במ"ש רבינו להלן בד"ה הבא(.
ט

היינו שהחמשה הראשונים נכללים בשישית שהיא הדעת ,כי הדעת כולל כולם כמש"נ.

י

כמש"נ לעיל הערה ב'.

יא

וכמשאחז"ל נדרים מא ,א ,אין עני אלא בדעה ,במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה מה ביה דא

קני מה חסר דא לא קני מה קני.
יב

עי' רמב"ן דברים טז ,ב ,ובארחות חיים ובאבודרהם בסדר ההגדה .וכן בזבח פסח לאברבנאל.
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הד' הענויים שגאלנו השם מהם וצריכים אנחנו להודות עליהם ,ונגדן ד' כוסות וד' גאולות
וד' קושיות וד' בנים.
והענין של הד' כוסות שהן נגד הד' גאולותיג ,והד' גאולות הם והוצאתי והצלתי וגאלתי,
ובגאלתי הם שתיים דהיינו בזרוע נטויה ובשפטים גדוליםיד ,שבכל מקום השלישית כולל
הרביעית ,והשלישית הוא כלול משנים ,מפני שהרביעית נכלל בשלישיתטו ,לכן בין הכוסות
הללו לא ישתה כי הם ביחדטז .וכן הוא בירושלמי )פסחים פ"י ה"א( שאמרו שאלו הד'
כוסות הם כנגד ד' פעמים כוס שמוזכר ,ודרש השלישי והרביעי מהא דכתיב כוס ישועות
אשאיז .וכן הוא בכוונת האר"י ז"ל על כוס ג' וד' כוונה א'יח .ומה שאמרו בכל מקום הד'
יג

ירושלמי פסחים פ"י ה"א ,מניין לארבעה כוסות רבי יוחנן בשם ר' בנייה כנגד ארבע גאולות ,לכן אמור לבני

ישראל אני ה' והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם לי לעם וגו' והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי.
יד

כלשון הכתוב )שמות ו ,ו( וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים.

טו

כתב מהרח"ו בע"ח שער כ' פ"א :כי הנה נודע כי המוחין פרטן ד' וכללותם הם ג' לבד שהם חב"ד דז"א ,כי

הדעת כולל חו"ג .ע"כ .וע"ע בזה בארוכה בבי' הגר"א לספד"צ פ"ג )כה ,ב( .וכן הוא בכל ג' וד' ,כמבו' בזוה"ק
)הקדמה ה ,ב( גבי מעשה בראשית ,ז"ל :ואי תימא הא ביומא תליתאה הוה כו' ,אלא האי אף על גב דכתיב
ביומא תליתאה רביעאה הוה ואתכליל ביומא תליתאה למהוי חד בלא פרודא .ע"כ.
טז

שהחסד והגבורה כלולים בדעת כנ"ל ,וכיון שהם אחד בשרשן לכך אין להפרידן .ועוד י"ל מפני שאם מפרידן

מפסיד הזיווג של חו"ג.
יז

ז"ל הירושלמי :ורבנן אמרי כנגד ד' כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד להשקות את אומות העולם כו' ,וכנגדן

עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את ישראל ארבעה כוסות של נחמות] ,תהילים טז ה[ ה' מנת חלקי וכוסי,
]שם כג ה[ דשנת בשמן ראשי כוסי רויה ,והדין ]שם קטז יג[ כוס ישועות אשא ,תריין .ע"כ .ודייק רבינו ממה
שהחשיבו כוס אחד כאילו נכתב כאן ב' כוסות היינו משום דהכוס הג' והד' כלולים כחדא.
יח

שעה"כ ענין פסח סוף דרוש ו' ,ז"ל :אח"כ ענין שתי כוסות האחרונים הם בחינת ב' מוחין דמצד אבא )והרב

שמן ששון הגיה דצ"ל מצד אימא( הנק' חסדים וגבורות הנק' יחד מוח דעת ,ולכן אלו השתי כוסות אין ראוי
להפריד ביניהם לשתות כוס אחר של רשות לפי ששניהם מוח א' הנק' דעת ,וצריך לחברם יחד ולכלול אותם זה
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מולקחתי הוא ט"ס בכל מקום ,דא"כ הוא ליה למיחשב ג"כ והבאתי והייתי ,אלא נראה
כמ"שיט.
והן נגד ד' עולמות ,שהוא עולם הזה וימות המשית ותחיית המתים ועוה"בכ ,דהיינו א' הוא
קידוש ,נגד עוה"ז ,שצריך להתקדש עצמו בעוה"זכא .ב' נגד ימות המשיח ,שמספרין יציאת
מצרים כמ"ש )מיכה ז ,טו( כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאותכב .ג' הוא נגד תחית
בזה כמו שית' .ולכן בין שלישי לרביעי לא ישתה כנז' במשנה .והוא כי החסד והגבורה הם זכר ונקבה וצריך
לחברם יחד .ע"כ.
יט

וז"ל רבינו בכת"י הדרת קודש )ד"ה הד' כוסות של פסח( :הד' כוסות של פסח הם נגד ג' גאולות והוצאתי

והצלתי וגאלתי אבל ל"ג ולקחתי כי זהו לא מענין הגאולות .אבל בוגאלתי מרומזים ב' כוסות האחרונים שהם
חו"ג שבדעת .וז"ש וגאלתי אתכם בזרוע נטויה הוא חסד ,ובשפטים גדולים הוא גבורה .לכן בכוס הד' אומרים
שפוך חמתך כו' ,והנה והוצאתי היא ביד חזקה הוא גבורה .עכ"ד.
ומש"כ רבינו ש'ולקחתי' אינו מענין הגאולות ,י"ל דנקט כד' הרמב"ן על הפסוק הנ"ל שכ' ד'ולקחתי' קאי על מתן
תורה ,יעו"ש .ולפי"ז יובן מ"ש רבינו כאן להקשות דא"כ הו"ל למיחשב גם והבאתי והייתי ,והיינו דכיון
ד'ולקחתי' באמת אינו שייך לסדרי גאולת מצרים אלא להמשך הויית בנ"י לעם אחר הגאולה ,א"כ כפי שהוא
נמנה כן יש למנות גם ההבאה אל הארץ ומה שנתהוה ה' לאלוקים על ישראל והם לו לעם.
כ

עי' מש"כ רבינו בפירושו לשיה"ש ב ,ח ,ז"ל :ואמר קול דודי כו' מפני שיש ד' עולמות ,והן עוה"ז ועוה"ב וימות

המשיח ותחיית המתים ,כמו שתקנו אנשי כנסת הגדולה אין כערכך בעוה"ז ואין זולתך לחיי העוה"ב אפס בלתך
לימות המשיח ואין דומה לך לתחיית המתים ,ויציאת מצרים היתה התחלת כל הגאולות אלו ד' עולמות הנ"ל

ולכן נרמזו כאן כל הד' עולמות כו'.
כא

יל"ע השייכות בין קידוש דשבת לחובת הקדושה בעוה"ז.

כב

צ"ע שהרי הכתוב אומר )ירמיה כג ,ז( לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני

ישראל מארץ מצרים .ואחז"ל בברכות )יב ,ב( שיהא שעבוד מלכויות עיקר ויצי"מ טפלה לו .וא"כ ימות המשיח
הוא הזמן שבו כבר לא תהא יצי"מ עיקר ,וכיצד זה כיוון רבינו הכוס של מגיד כנגד ימות המשיח.
אלא שבאמת יש להקשות על האי קרא גופא ,דא"כ מהו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,הא לא יאמרו
חי ה' אשר העלה כו' .ונראה בביאור העניין עפימ"ש בזוה"ק תזריע )נב ,א( ר' אבא פתח כימי צאתך מארץ
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המתים ,שהוא מברך על מזונו שאז הוא סעודת לויתןכג .הד' הוא נגד עוה"ב ולכן אומרים
עליו הלל הגדולכד.
מצרים אראנו נפלאות ,זמין קודשא בריך הוא לאחזאה פורקנא לבנוי כאינון יומין דשלח קודשא בריך הוא
לאפקא לישראל ואחזי אינון מכתשין במצראי ואלקי לון בגיניהון דישראל ,ת"ח מה בין פורקנא דא לפורקנא
דמצרים ,פורקנא דמצרים הוה בחד מלכא ובמלכו חדא הכא בכל מלכין דעלמא וכדין יתייקר קודשא בריך הוא
בכל עלמא וינדעון כלא שלטנו דקודשא בריך הוא וכלהו ילקון במכתשין עלאין על חד תרין בגין דיסרבון כלהו
בישראל ,וכדין יתגלי שולטניה דקודשא בריך הוא כו' ,ע"כ .ומבואר מד' הזוה"ק שבאמת הגאולה העתידה היא
דוגמת גאולת מצרים ,אלא שתעשה באופן יותר גדול ונגלה ,וזהו כימי צאתך מארץ מצרים כו' שתהא הגאולה
העתידה בדוגמת גאולת מצרים ,ועפי"ז יש לבאר דאע"פ שתהא באותה דוגמא מ"מ מפני גדולתה ומעלתה של
הגאולה העתידה לכן לא יאמרו חי ה' אשר העלה כו' ,אך מ"מ הגאולה עצמה תהיה באותה דוגמא.
וי"ל דזה מ"ש רבינו דכוס של מגיד כנגד ימות המשיח שמספרין ביצי"מ ,והיינו מפני שימות המשיח הוא דוגמא
דגאולת מצרים כמבו'.
כג

צ"ע המקור שסעודת לויתן הוא בתחית המתים.

ועי' בפסחים קיט ,ב ,עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק לאחר
שאוכלין ושותין כו' אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס ישועות אשא ובשם
ה' אקרא .ויל"ע המקור שסעודה זו היא אותה סעודת לויתן המבוארת בב"ב עה ,א) ,ועי' שמו"ר כה ,ח ,שמבואר
שם שבאותה סעודה הקב"ה מאכילן מפירות גן עדן ומעץ החיים ,ולא נתבאר שם שמאכילן הלויתן ,ונראה מזה
שאיירי בסעודה אחרת .אולם יעוי' היטב בזוה"ק תולדות קלה ,א ,עד קלו ,א ,שמשמעות הדברים שם שסעודת
הצדיקים הנ"ל היא היא סעודת לויתן( .אך עכ"פ הביאו בגמ' הפסוק דכוס ישועות אשא על הכוס דברכהמ"ז,
וזהו הפסוק שהביא רבינו לעיל מד' הירושלמי על כוס ג' וד'.
כד

עי' של"ה מסכת פסחים פרק תורה אור מצה עשירה אות כ' ,ז"ל :כוס רביעית הלל הגדול זהו עולם הבא

הנצחיי שהוא הלל הגדול האמיתי הנצחיי ונשמת כל חי כו' ,כי לעולם חסדו כמנין שם של ד' ,כי אז יקוים ואתם
הדביקים ביהו"ה ,ולעולם חסדו כי החסד הנצחי כו'.
וביאור דבריו יש לבאר עפימ"ש רמח"ל )אוצרות רמח"ל תהלים קז ,א( ,ז"ל :הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו,
ההוד בזמן הגלות נאמר בו כל היום דוה ,וזה לפי שאינו נקשר עם הו' קצוות ,אבל לעתיד לבא יתקשר בו' קצוות
ואז יהיה הוד ,וזהו הודו הוד ו' כו' .וכללות התיקון שהויה תחזור ליקי"ק וזהו 'כי' שהוא כמנין יהי"ה ,ואז הוא
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השתא לשנה הבאה בירושלם השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין .פירוש דכתיב )ישעיה א,
כז( ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה ,כלומר בתחילה תפדה ציון ואח"כ ושביהכה ,לכך
אמר בתחילה לשנה הבאה בירושלם היא גאולה לירושלים ,ואחר זה לשנה הבאה בני חורין
היא גאולה לישראלכו .ואמר זה עתה למען ינחם העניים באומרו שכולנו עכשיו שוין.
השתא הכא ועבדי ,ולשנה הבאה בירושלים ובני חורין.

מה נשתנה הלילה וכו' .פי' כי יום בכל מקום לשון זכר ולילה היא נקבהכז ,וא"כ היה צריך
לכתוב תמיד אצל לילה 'זאת' כמשפטה ,שהיא ל' נקבות ,כי ו"ת הם סימן נקבות ,וסימן
זכרי"ם נקבו"ת .ולכן לא מצינו בכל מקום מצוה לעשותה דווקא בלילה ,והיינו כמו שאשה
פטורה מן המצות ורוב המצות הם לאנשים דוקא כך הם רוב המצות מצותן ביום דוקא ולא
'טוב' שזה הוא סוף התיקון הראוי ,ואז כשיהיה יקי"ק אז יבא השפע הראוי לנשמות של ישראל .וזהו 'כי לעולם
חסדו' כשיהיה כ"י שהוא יהי"ה לעולם חסדו לעולם יבא הלחם שהוא כמנין חסדו בריוח ,ע"כ .וזמ"ש רבינו
דהלל הגדול כנגד עולם הבא.
כה

עי' קול התור פ"א אות י"ט עה"פ ציון במשפט תפדה דכל לשון פדיון הוא בטוריא דמב"י ,יעו"ש .ולפי"ז

הפסוק מדבר לפי הסדר ,שקודם ציון במשפט תפדה במב"י ,ואח"כ ושביה במב"ד) .וביאור ענין זה יעוי' דברים
נפלאים בס' מגדיל ישועות מלכו אות יט ואות מח( .אכן עי' רמח"ל תקונים חדשים נ"ג ,דז"ל :יקרא לך עיר
הצדק במב"י מסטרא דשמאלא ,לבתר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה במב"ד מסטרא דימינא ,עכ"ל .ויל"ע.
כו

אכן יעוי' באד"ז )רצו ,ב( ציון וירושלים תרין דרגין אינון חד רחמי וחד דינא ,ציון דכתיב ציון במשפט תפדה,

ירושלים דכתיב צדק ילין בה ,ע"כ .ומבו' דירושלים הוא בדינא וציון ברחמי ,ולפי"ז היה לבעל ההגדה לומר
לשנה הבאה 'בציון' ולא 'בירושלים' ,ויל"ע.
כז

כ"ה בכ"ד בזוה"ק ,עי' זוה"ק בראשית כ ,ב ,ממשלת היום דדכורא ממשלת הלילה דנוקבא .ובזוה"ק תרומה

קלח ,א ,ושמרו בני ישראל את השבת הא ליליא רזא דנוקבא ,זכור את יום השבת הא יום רזא דדכורא .ועוד.
אולם לפי פשוטו כבר העירו דדברי רבינו צ"ע ,שלא מצינו במקראות לשון נקבה ללילה ,אלא לשון זכר ,כמו
בלילה ההוא ,בלילה אחד ,ועוד הרבה.
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בלילה ,ולא מצינו כלל שיהא המצוה דוקא בלילה ולא ביוםכח ,ועכשיו נתחייב הלילה דוקא
במצות ולא ביום ,והיינו מפני שנשתנה למ"ה והוא סוד אד"םכט שהוא זכרל ,אבל הלילה
הוא סוד חוה נעלם של מ"ה בסוד ולילה ללילה יחוה דעתלא .וכן המצות אינם רק לזכרים,
כח

יש לדון בזה בכמה מצות שזמן חיובם הוא בלילה ,ומשנה שלמה שנינו )מגילה כ ,ב( כל הלילה כשר לקצירת

העומר ולהקטר חלבים ואברים .וי"ל דקצירת העומר מצותה רק מדרבנן ולא חשיב ליה כאן )ולדעת רבי
במנחות עב ,א ,אף נקצר ביום כשר( ,והקטר חלבים ואברים מצותן בלילה רק אם לא נתאכלו ביום כמבו'
בפסחים נט ,ב .ומהמצות המתחלקות ליום ולילה כק"ש והדלקת הנרות בביהמ"ק וקידוש היום ,ג"כ אין
להקשות ,די"ל דבכולהו המצוה היא אחת ליום ולילה ,וחלקה מתקיימת ביום וחלקה בלילה ,וכבר דנו בזה
ואכמ"ל ,ועי' להלן הע' ל' .וספירת העומר שמצותה בלילה י"ל שבאמת מצותה על היום ,אלא שמונין מתחילת
היום שהוא הלילה ,וכלשון הרמב"ם )פ"ז תו"מ הכ"ב( ומתחלת היום מונין לפיכך מונה בלילה כו' .ופסח שני
הנאכל בלילה אף לד' רבי בפסחים צג ,ב ,דרגל בפנ"ע הוא ,מ"מ ודאי שעניינו הוא כעין פסח ראשון ובני חדא
בקתא נינהו .וכמו"כ י"ל במצות אכילה בסוכה בלילה הראשון של חג ,דהוא ג"כ ילפינן ליה מג"ש דט"ו ט"ו,
כמבו' בסוכה כז ,א.
כט

הוי"ה במילוי אלפין גי' מ"ה שהוא גי' אד"ם .כמבו' בזו"ח רות לא ,ב ,ורזא דמלה יו"ד ה"א וא"ו ה"א איקרי

אד"ם ,ואתפשט נהורא דיליה לחמשה וארבעים נהורין ודא הוא חושבן אדם מ"ה כו' ,ע"ש.
ל

יובן עפימ"ש רבינו באד"א בראשית עה"פ ויקרא א' לאור יום כו' ,וז"ל :יום יש לו ב' פנים בהבנתו ,א' היום

עצמו ולא הלילה ,ב' מעת לעת יום ולילה נקרא יום ,כמו ויהי ערב ויהי בקר יום אחד ,מפני שיום ולילה הם
בבחינת זו"נ ,והזכר בפני עצמו נקרא אדם ,ואיש ואשה שניהם נקראים אדם מפני שנקבה נכללת בזכר ,וכן
הירח המושל בלילה נכלל בחמה המושל ביום שמפני שמקבלת אורה מהשמש כו' ,עכ"ד.
והיינו שבעצם מילת 'אדם' קאי על הזכר ,והנקבה שאף היא נקראת אדם זהו רק מפני שנכללת בזכר.
ולפי"ז יובן גם מה שהערנו לעיל הע' כח ממצות ק"ש והדלקת המנורה וקידוש היום ,דלפמש"נ נמצא דמצות
שמתקיימות חלקם בלילה וחלקם ביום קרויות אחר היום ,שהנקבה נכללת בזכר.
לא

עי' זוה"ק תרומה קלז ,א ,רתיכא תתאה אקרי לילות לילה ללילה ,יחוה דעת יחוה יחיה ,יחיה תולדין דאינון

שמים ,ואי תימא יחוה לאו יחיה ,ת"ח כתיב ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי ,חוה וחיה
במלה חדא סלקין ,ע"כ .והיינו ש'יחוה' הוא מלשון חיות כמו ש'חוה' היא מלשון חיות.
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ונקבות פטורות דוגמת הלילות .וזהו שהקשה למה נשתנה הלילה שהיא חוה ,והיינו מחמת
שנשתנה למ"ה ,מכל הלילות שהן נקבות ,כלומר מפני מה נתחייבה הלילה הזאת במצות
יותר מכל הלילות ,וזה הקושיא בכלליות .ועכשיו מפרש בפרטיות המצות שהלילה הזה
נתחייב בהם שבכל כו'לב.
ואמר הלילה הזה כלנו מסובין שלא הוזכר במשנה )פסחים קטז ,א( קושיא זו ,מפני
שכשהיה ביהמ"ק קיים היה קרבן פסח לכן היה הקושיא הלילה הזה כולו צלי ,ומסובין לא
נחשב בשינוי כי היו יושבין תמיד מסובין שכן היה דרכם כמו שמוזכר בגמרא בכמה

ומש"כ רבינו ד'חוה' היא נעלם של מ"ה בסוד כו' ,כוונתו ש'חוה' בגי' י"ט כמנין המילוי דהוי"ה .ויבואר עפימ"ש
רמ"ד ואלי בבראשית עה"פ ויקרא האדם שם אשתו חוה ,וז"ל :ויקרא האדם שם אשתו חוה ,והסוד הוא כי
האדם ידע שהשי"ת זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אד"ם ,דאיהו רזא דשם מ"ה ממש דוגמא של מעלה .ולכן
דן בעצמו מאחר שאני מצד החסד ראוי לי ליטול את השם הפשוט לעצמי דאיהו רזא דחסד ולתת לה את
המילוי שהוא דין מאחר שהיא מצד הדין .וזהו הטעם העיקרי שקראה חו"ה שעולה י"ט כמו שעולה מילוי
הוי"ה דאלפין דאיהו רזא דאד"ם ,ולפי ששניהם נחשבים לגוף אחד לפיכך נטל הוא את השם הפשוט שהוא חסד

ונתן לה את המילוי שהוא דין ,ובין שניהם הרי שם מ"ה שעולה כמנין אד"ם .ואם תאמר והלא הכתוב עצמו
הודיע בפירוש למה קראה חוה כי היא היתה אם כל חי ואם כל מה צורך לתלותו לענין אחר ,דע כי אדרבא
מכאן ראיה ברורה למה שכתבנו ,שהרי אם היתה כונתו של אדם הראשון לקרותה בשם חוה לרמוז אל פשוטו
בלבד לפי שהיתה אם כל חי בודאי היה צריך לקרותה חיה ולא חוה כי חוה לשון הגדה כמו אחוך שמע לי,
ולילה ללילה יחוה דעת ,ואינו לשון חיות ,אלא מכאן למדנו כמה היתה גדולה חכמתו של אדם הראשון כי אחר
שידע בנסיון המוכיח שהיא היתה מצד הדין וכבר פשוט לו שגם היתה אם כל חי לפיכך חשב לקרותה בשם אחד
הרומז כל הב' הענינים ,ולא מצא אלא שמו של חו"ה שעולה כמילוי מ"ה הרומז אל הדין וגם פשוטו לשון חיות
בחילוף היוד בו' שהוא אות של חיים ,כמו שפירשו בספר הזהר על ענין ולילה ללילה יחוה דעת דיחוה היינו
יחיה מן הטעם שכתבנו ,עכ"ד.
לב

והתשובה על שאלה זו ביאר רבינו להלן בד"ה בעבור זה כו'.
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מקומותלג ,אבל עכשיו שאין לנו קרבן פסח לא נחשב לנו שינוי זה ,וחשיב מסובין שינוי
שאין דרכנו לישב מסובין כל השנה .ואמר ד' קושיות נגד ד' גאולות וד' כוסות וד' בניםלד.

עבדים היינו לפרעה במצרים .הם ג' דברים ,א' שהיינו עבדים .ב' לפרעה שהיה מלך קשה .ג'
במצרים שהיא מדינה קשהלה .וכנגדן אמר ג"כ ג' דברים ,א' ויוציאנו ה' הוא נגד פרעה
שעשה עצמו אלוה .ב' אלהינו נגד עבדים ,שעכשיו הוא אלהינו ולו אנחנו עמו ועבדיו .ג'
משם נגד מצרים .ביד חזקה ,פי' בעל כרחם ,כלומר על ידי המכות הוכרחו להניח לנו לצאת,
והוא קאי על המכות שעשה להם .ובזרוע נטויה הוא באתגליא לעין כל ולא כמו שבורחין
משם ,כמ"ש )שמות יב ,מא( בעצם היום הזה וכו'לו) .שם יד ,ח( ובני ישראל יוצאים ביד
רמהלז.

לג

עי' ברכות מו ,ב ,אמר ליה ריש גלותא לרב ששת אף על גב דרבנן קשישי אתון פרסאי בצרכי סעודה בקיאי

מינייכו כו' ,וברש"י שם רגילין היו לאכול בהסבה על צדו השמאלית ,מוטה ורגליו לארץ ,איש איש על מטה
אחת.
לד

נתבאר לעיל בד"ה די אכלו אבהתנא .וכוונת רבינו כאן שהוסיפו הקושיא דהסיבה משום שהד' קושיות

מכוונות וצריך ד' קושיות דוקא ,ולכך בזה"ז שאין שייך קושיית צלי הוצרכו להוסיף קושיא אחרת.
לה

עי' רש"י שמות יח ,י ,אשר הציל אתכם מיד מצרים ,אומה קשה .ומיד פרעה ,מלך קשה.

לו

ספרי האזינו אות שלז :ומה ראה לומר במצרים בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' ,לפי שהיו מצריים

אומרים כך מכך אם אנו מרגישים בהם אין אנו מניחים אותם ולא עוד אלא שאנו נוטלים סייפים וחרבות
והורגים אותם בהם אמר הקדוש ברוך הוא הריני מוציאם בחצי היום וכל מי שיש בידו למחות יבוא וימחה.
לז

תנחומא בא ז' :היה מחזיר על פתחיהן של עבדיו ומעמידן כל אחד ואחד ממקומו והולך עמהם ,ואומר היכן

משה ואהרן שרוין שנאמר ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו ,אמר ליה משה כך צונו הקדוש ברוך הוא
ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר וכי גנבים אנחנו שנצא בלילה לא נצא אלא ביד רמה לעיני כל מצרים.
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וז"ש )ויקרא כו ,יג( אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים
ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות .לכאורה נראה שיש בזה מלות כפולות
ושונות ,אך הוא כמ"ש ,אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם הוא נגד ויוציאנו ה' ,שהוא נגד
פרעה .מארץ מצרים הוא נגד משם ,שהוא נגד מצרים כמו שכתוב למעלה .מהיות להם
עבדים הוא נגד אלהינו ,שהוא נגד עבדים היינו .ואשבור מוטות עולכם הוא נגד ביד חזקה,
כמ"ש .ואולך אתכם קוממיות שהוא באתגליא ,והוא נגד ובזרוע נטויה.
וכנגד אלו ה' דברים נתן לנו ה' חמשה דברים ,פסח מצה ומרור וב' טיבולין .פסח נגד פרעה
שעשה עצמו אלוה ,והוא נגד ויוציאנו ה' שפסח ה' וכו' .מצה היא נגד מצרים ,כי גורשו
ממצרים ולא יכלו להתמהמה .ומרור נגד עבדים ,שמררו את חייהם .וב' טיבולין נגד ביד
חזקה ונגד ובזרוע נטויה ,דהיינו טיבול א' להמית הקפאלח הוא נגד מכת מצרים להכניעם
וא' דרך חירותלט נגד ובזרוע נטויה.

ואלו לא הוציא הקב"ה אותנו משם .כלומר אם לא היה מוציא הקב"ה אותנו בכבודו ובעצמו
משם היינו משועבדים לפרעה במצרים ,הוא נגד הג' הנ"ל ,א' משועבדים .ב' לפרעה .ג'
למצרים.
ואפי' כולנו חכמים .כלומר לכן אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים וכו' כצ"ל .והן
נגד ג' ראשונות חב"דמ ,אפי' יש בנו כל הג' בחינות ,דהיינו חכמה שלמד מרבו ,ונבונים

לח

היינו טיבול המרור בחרוסת ,כמבו' בפסחים קטז ,א.

לט

היינו טיבול הכרפס ,וכד' מהרי"ל )סדר ההגדה אות טז( וכ"ה בב"ח סי' תע"ג .אכן המהר"ל בס' גבורות ה' פ"נ

השיג על טעם זה ,והדברים מפורסמים.
מ

כ"כ בס' הכוונות הישן בפי' ההגדה )קיד ,ב( ובס' מעשה חושב למהר"א אזולאי רימון י"ד.
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שמבין דבר מתוך דבר ,ויודעים שיודע כל דבר על בוריו בדעת נכונהמא ,אעפ"כ מצוה עלינו
לספר ביציאת מצרים כמ"ש כאן בסיפור הגדה ,אע"פ שכולן יודעין אותן .וכל המרבה כו'
כלומר לספר לפי שכלו יותר מזה כפי שיודע בחכמתו ובינתו ובדעתו הרי זה משובח.
מעשה ברבי אליעזר וכו' .כלומר מביא ראיה על ב' דברים הנ"ל ,אחד אפילו כולנו חכמים וכו'
מצוה לספר ,שהרי כולם היו חכמים גדולים בחכמה ובתבונה ובדעת .ב' שספרו כל הלילה,
ומוכח מזה שמצוה להרבות לספר ביציאת מצרים כפי שכלם ,שהרי ספרו כל הלילה ,והיו
מספרים יותר רק שבאו תלמידיהם ואמרו הגיע וכו'.

כל ימי חייך .פי' שב'כל' יש ב' משמעות ,אחד תדיר כל היום ,ואינו מוכרח שיהא תמיד כל
הימים ,רק בזה היום כל היוםמב .ב' לשון תמידיות ,כמו כל הימים ,והיינו תמיד כל הימים,
ואינו מוכרח שיהיה כל היום רק שיהיו כל הימים בלי הפסקמג .וזהו שכאן כתוב 'כל ימי' בן
זומא סבר שפירושו כמו כל היום ,ומשמע שהלילה בכלל הרבוי מכל ולא כל הימים,
וחכמים סוברים שפירושו כמו כל הימים ,דהיינו להביא לימות המשיח ,אבל אין בכלל רבוי
זה כל הלילות.

מא

כעי"ז כ' רבינו במשלי )יד ,ו( ,ז"ל :שהאדם צריך לג' דברים ,חכמה בינה דעת ,והיינו חכמה הוא שלומד

מרבו ,ובינה הבנת דבר מתוך דבר ,ודעת הוא לידע דבר על בוריו כו'.
מב

כמו )ישעיה כא ,ח( ויקרא אריה על מצפה אדני אנכי עמד תמיד יומם ועל משמרתי אנכי נצב כל הלילות.

ודרשו חז"ל בתענית כג ,א ,שחבקוק עג עוגה ואמר איני זז מכאן כו' .ולזה קרא חבקוק 'תמיד' ,אע"פ שלא היה
לעולם ,רק שלשעתו היה בתמידות כל היום וכל הלילה.
מג

באמרי נועם ברכות יב ,ב ,הוסיף :שכן מצינו בקרבן התמיד שלא היו מקריבים אלא בבוקר ובערב ואעפ"כ

נקרא עולת תמיד.
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ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה וכו' .כי העולם היה מחודש ב' פעמים בכללות
ובפרטות ,אחד בתחלת בריאת עולם נתחדש העולם בכללות כל העולם כולו ,ואח"כ במתן
תורה נתחדש בפרטות לישראלמד .ובכל דבר יש נגלה ונעלם ,נגלה בשעת המעשה ונעלם
במחשבה קודם המעשהמה .וז"ש ברוך המקום הוא על בריאת העולם שעל זה אנו קורין
אותו מקום שברא מקומו של עולם וממנו נעשה העולם מקום ,בזה שברא כרצונו ומקיים
אותו כרצונו .וז"ס )ב"ר סח ,ט( הוא מקומו של עולם ,כי זולתו לא היה עולם מקום רק הוא
מד

יסוד זה נשנה בד' רבינו בביאורו לספד"צ משנה א' אופן ג' ,ז"ל :וכן בבריאת העולם שני אלפים תהו עד

התורה סוד הספור כנ"ל ,ואז הציע השמים ושמי השמים על הארץ סוד קורא אני אליהם יעמדו יחדיו כנ"ל ,ואז
וידבר אלהים כו' כ"ח אתוון ב"פ י"ד אותיות ,וכן בראשית כנ"ל סוד ג' ספרים כנ"ל.
וביאור העניין ,דהב' אלפים עד בריאת העולם היה תוהו ועולם חסד עד שיקבלו ישראל את התורה ,כמבו'
בשבת פח ,א ,ובפסחים קיח ,א .ולכך גם השוו חז"ל י' מאמרות שנברא העולם לעשרת הדברות ,כמבו' בזוה"ק
ויקרא יא ,ב ,ז"ל :ר"ש אומר כתיב עשרה עשרה הכף בשקל הקדש ,עשרה עשרה למאי קא אתיא אלא עשרה
למעשה בראשית ועשרה למתן תורה ,עשרה מאמרות במעשה בראשית ועשרה מאמרות במתן תורה ,במאי קא
מיירי בגין דעלמא לא אתברי אלא בגין אורייתא ,וכל זמנא דישראל מתעסקי באורייתא עלמא מתקיימא ,וכל
זמנא דישראל מתבטלי מאורייתא מה כתיב אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי כו' ,עיי"ש
שביאר כל מאמר ומאמר כנגד כל דיבור ודיבור .ועכ"פ י"ל דלכך מתן תורה נקרא התחדשות של העולם.
מה

הוא הנקרא מטי ולא מטי ,וכפי שהאריך בע"ח היכל א"ק שער ז' פ"א .ועי' זוה"ק חיי שרה קכט ,א ,תו רזא

דמלה שדה המכפלה ודאי מאן מכפלה ה' דבשמא קדישא דאיהי מכפלה ,וכלא קיימ' כחד ובגיניה קאמר בארח
סתים ה' מכפלה דלא הוי בשמא קדישא את אחרא מכפלה בר איהי כו'.
והדברים נוגעים לכל התחומים .עי' רמב"ן בפירושו לאיוב )יא ,ו( עה"פ כי כפלים לתושיה ,ז"ל :כי כל היש
הנראה בעולם כפול ,ובו חכמה נגלית וחכמה נעלמת ,כלומר כי השגחת האל בנבראים טובה בנראה ובנעלם ,כי
נראה הנהגתו טובה בעולם ונודע כי היא יותר טובה מאשר דעתינו משגת כו' ,ע"כ .ועי' מ"ש רבינו באד"א
דברים א ,ו ,ז"ל :ובהשגחה יש ב' ענינים ,השגחה כללית דהיינו על כל בריותיו ועל כל העולם בכללות ,והשגחה
פרטית שמשגיח על ישראל לבד ,וכנגדו הוא שם אלוקים .וכן בתורה יש נגלה ונעלם כידוע כו' .ולכן אומרים בכל
ברכה ה' אלקינו מלך העולם ,דהיינו ה' מצד הנעלם ואלוקינו שהוא משגיח עלינו בפרטות ,ומלך העולם שאעפ"י
שמשגיח עלינו בפרטות משגיח ג"כ על כל העולם כולו ומושל עליהם ,ע"כ .והדברים ארוכים.
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ברצונו עושה את העולם מקוםמו .ברוך הוא על מחשבת הבריאה קודם בריאת העולם .ברוך
שנתן תורה הוא על שעת מתן תורה .ברוך הוא על קודם מתן תורה) .ואמר תחלה ברוך על
הפעולה ואח"כ על המחשבה שהיה צ"ל בהיפך בתחלה המחשבה ואח"כ הפעולה ,אך
המחשבה אסור לנו לחקור כלל וא"א לנו להשיג כלל ,כי אפילו מחשבת אדם אי אפשר

מו

ביאור הדברים כ' רמח"ל בדעת תבונות )אות נח( ,ז"ל :אמר השכל :אפרש לך יותר הקדמתי זאת ,ותביני ענין

עמוק; וכן תביני מאמרם ז"ל )ב"ר סח ,ט(" :הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו" .הנה ,אין שום דבר מוכרח
המציאות אלא מציאותו ית' ,וכל הנמצא זולת זה אין לו מציאות אלא בחפצו ית' ,ונמצא תלוי ועומד רק ברצונו
ית' .ועל כן נקרא ,שכל המציאות המצוי תלוי במאמרו ית' כו' .וכלל הענין הוא הדבר אשר דברתי ,שכיון שאין
המציאות המחודש ממנו ית' מוכרח אליו כלל ,אם כן הרי הוא נתמך רק על מה שרצונו הפשוט רוצה בו .ותביני
מאד שרק רצונו וגזירתו זאת הוא המקום לכל הנמצאים ,וזולת זה לא היה מקום כלל .ועל כן הוא ית"ש קדום
ודאי ,אך אין בריאתו קדומה כו' אלא ברצותו בהם ,וגזר גזירה זאת שימצאו הנמצאים ,אז יש להם מקום ,ולא
בלא זה .ונמצא ,שכשגזר בזה  -הרי נתן מקום לכל הבנינים שבנה אחר כך .ע"כ.
ובנפה"ח שער ג' פ"ב הרחיב הדיבור בזה ,וז"ל :אמנם פנימית ענין מקומו של עולם הוא ענין גדול מאד .כי מה
שכנוהו ית"ש מקומו של עולם ,אין ערך כלל לענין מקום הנושא כל חפץ העומד עליו שעצמות התהות וקיום
הכלי יש לה מציאות בפני עצמה והמקום רק מצלת אותה שלא תפול ותשבר .וכן ענין חיות וקיום הגוף ע"י
הנשמה ,הגוף יש לו מציאות בפני עצמו ואינו מתבטל ממציאותו גם בצאת הנשמה ממנו .אבל העולמות כולם כל
עיקר התהוות מציאותם כל רגע הוא רק מאתו ית"ש ,ואלו היה מסלק רצונו יתב' מלהוות אותם כל רגע היו לאין
ואפס ממש ,ורק מחמת שאין בכח שום נברא אף עליון שבעליונים להשיג מהות הענין איך כל העולמות וכל
צבאם המה בעצם אין ,ורק כל רגע המה מתהוים למציאות ממנו יתברך ,לזאת בחרו להמשילהו יתברך
ולהסביר לאזן שומעת בקרב חכמים בתיבת 'מקום' ,שאף שכך גזרה חכמתו יתבר' ליתן מציאותו לעולמו באופן
שילאה כל שכל להשיג איך הוא המשכת התהוותם ממנו ית"ש כל רגע ויוכל להדמות בעיני בשר שהעולם הוא
מציאות וקיום בפני עצמו ח"ו ,האירו חז"ל עיני השכל בהמשילם לענין מקום ,שכמו שהכלי העומדת על איזה
מקום ,הגם שהכלי הרי יש לה באמת מציאות בפני עצמה ,עכ"ז אם לא היה להכלי מקום שתעמוד עליו היתה
כלא הי' ,כן אף שהעולם כולו מורגש ונדמה כמציאות בפני עצמו הוא ית"ש הוא מקומו שאלמלא הי' מקום
ברצונו להתהוות העולמות עאכ"ו שהיו כולם כלא היו ,עכ"ד.
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לידע כ"ש מחשבתו ית'מז ,אך ע"י כח מעשיו ודבורו אשר הגיד לעמו נתגלה מחשבתו אחר
הפעולה ,לכך נותן הודיה על המחשבה אחר הפעולה ,וזהו סוף מעשה במחשבה תחלהמח(.
ועוד ,שבהמ"ק נקרא מקוםמט ,וז"ש הכתוב אצל יעקב ששה פעמים מקום ,ואצל יצחק
ואברהם ד' פעמים דהיינו אצל אברהם ג' פעמים ואצל יצחק פעם אחדנ ,ושם השכינה
שורה ,וכן עכשיו שחרב אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה ,וע"ז נאמר בכל
המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיךנא ,וז"ש ברוך המקום הוא ביהמ"ק ,ברוך
מז

עי' בנפה"ח שם שסיים :וז"ש בספ"י פ"א מ"ח ע"ס בלימה בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר ואם רץ לבך שוב

למקום שלכך נאמר רצוא ושוב .אמר למקום דייקא ,היינו שאם ירוץ מחשבת לב האדם להשיג המושכל איך
נמשך התהוותם כל רגע ממנו ית"ש ,שוב למקום להשיג ערך המושכל מדמיון המורגש בבחי' מקום כנ"ל.
מח

עי' מ"ש רבינו בספד"צ פ"ב ,ז"ל :ואמר הוא מאן דלא אקרי בשמא ,הוא רישא דלא אתיידע דלאו רישא ,ושם

אין נרמז לא באות ולא בקוצו של יו"ד והוא נקרא א"ס כמ"ש למעלה ,וכנגדן הביא ג' פסוקים שאמר הוא ,וג'
פסוקים שאמר אני ,ובפ' א' מג' פסוקים אלו מזכיר אני והוא ואמר אני ה' הוא ,לומר שהכל א' נעוץ סופן
בתחלתן ,כמ"ש בס"י שלכן מלכות אני וכתר אין באותיות שוות כידוע ,עכ"ל .והיינו דהנה 'אני' הוא נגלה ,ואילו
'הוא' מורה על הנסתר והנעלם ,ומכאן למדנו שהמלכות והכתר סוף וראש קשורים זה בזה סוף מעשה של
המלכות במחשבה תחילה ,שלכן מלכות נקראת אני וכתר נקרא אין ,באותיות שוות .ועי' לעיל הערה מה מה
שהבאנו בשם רבינו באד"א ,והדברים נפלאים.
מט

סתם 'מקום' בקרא הוא ביהמ"ק :ויפגע במקום ,אל המקום אשר יבחר ,כי ירחק ממך המקום .ויסוד הדברים

הם כמ"ש רבינו לעיל שהקב"ה נקרא מקומו של עולם ,וה"נ ביהמ"ק הוא המקום שבו שורש המקום ,כי ממנו
הושתת העולם כמבו' בבמדב"ר יב ,ד ,והוא בחי' מחשבה ואצילות לכל שאר העולם )וכנודע שחו"ל וא"י
וירושלים וביהמ"ק הם כנגד אבי"ע(.
נ

אולי כוונתו לפמש"כ רבינו בספ"י פ"א מ"ח שהמחשבה בצורת י' ,וא"כ מילוי היו"ד הוא ו"ד ,וזהו הנעלם שיש

בביהמ"ק ,בחי' מחשבת הבריאה .ולכך נזכר 'מקום' ו' פעמים ועוד ד'.
נא

ברכות ו ,א ,ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי

אבוא אליך וברכתיך .ועי' בנפה"ח שער ד' הרבה מאמרים המורים כי השכינה שורה עם הלומד תורה ,וזמ"ש
רבינו דעתה השכינה שורה בתוך ד"א של הלכה.
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הוא השכינה השורה בו ,ברוך שנתן תורה על מתן תורה ,ברוך הוא על ששורה שכינתו בתוך
ד' אמות של הלכה.

כנגד ארבעה בנים דברה תורה .כי ד' פעמים נאמרה בתורה מצות סיפור יציאת מצרים ,ג'
בפ' בא ואחד בפ' ואתחנן ,ומשונים זה מזה במלות שונות ,ודרשן בעל הגדה שהם כנגד
ארבעה בנים ומתורץ בזה המלות שונות שבהם ,וחכם הוא תלמיד חכם וההיפוך ממנו הוא
מי שאינו יודע לשאול ,והתם הוא ההולך בתמימות והפכו הוא הרשע ,וכמ"ש )איוב ט ,כב(
אחת ]היא על כן[ אמרתי תם ורשע הוא מכלה .והיה צריך לומר בסדר הזה חכם ושאינו
יודע לשאול תם ורשע ,ואמר רשע אחר החכם כי לא רצה לסיים ברשע.

מה העדות .הם ב' שאלות ,א' מה העדות והחוקים ומשפטים וכו' ,והיינו כי בפסח יש ג'
ענינים ,עדות וחוקים ומשפטים ,דהיינו הפסח והמצות עצמן הן עדות ,כי הן על הנסים
והנפלאות אשר עשה לנו השם ,אשר הוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראלנב,
והמשפטים הן דיני המצות בהמצות עצמן ,כמו )שמות יב ,ט( אל תאכלו ממנו נא וגו'
ושארי דברים האמורים באותה פרשה ,והחוקים הוא מ"ש )שם יב ,מג( זאת חוקת הפסח
כל בן נכר וכו'נג .ושאלתו הב' בפסח עצמו ,בראותו שאין במצוה זו כל ישראל שוין ,כגון
נב

היינו שקרבן פסח מורה עדות על שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים ,ומצה מורה על שלא הספיק בצקם

להחמיץ וכו' .עי' רמב"ן דברים ו ,כ ,ובס' גבורות ה' למהר"ל פ"ב.
נג

עי' מ"ש רבינו בהדרת קודש )ד"ה מפי השמועה חכם מהו אומר( וז"ל :חכם מה הוא אומר מה העדות והחקים

והמשפטים ,כי הפסח הוא סוד חוק ,בסוד זאת חוקת הפסח .והעדות והמשפטים הם מצה ומרור .והוקשה לו
מה היא המצוה שאוכלין פסח אחר מצה ומרור ,הלא פסח הוא גבוה מאוד בסוד חכמה .ואף אתה אמור לו
באמת אין מפטירין אחר הפסח כו' ,היינו שנאכל באחרונה ואין אכילה אחריו הוא אחרון ממטה למעלה .ע"כ.
ויל"ע כיצד מכוונים עדות ומשפטים למצה ומרור.
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שנזדמן לפעמים שתי חבורות בבית א' לזה יש קרבן חגיגה ומברך אשר קדשנו במצותיו
וצונו לאכול הזבח ולחבורה הב' אין קרבן חגיגה כלל .וזה הוא שאלת החכם ,א' מה העדות
והחקים והמשפטים כנ"ל ,והב' אשר צוה ה' אלהינו אתכם כלומר שהשם הוא אחד לכולנו
והמצוה הזאת של חגיגה צוה אתכם ולא לנו.
וע"ז מתרץ ואף אתה אמר לו ,כלומר על שאלת מה העדות והחוקים והמשפטים שכתוב על
זה התירוץ בפ' ואתחנן )דברים ו ,כא( )והגדת( ]ואמרת[ לבנך עבדים היינו וכו' כבר כתוב
למעלה ,ותשיב לו שהם ג' ענינים עדות חוקים משפטים נגד עבדים היינו א' ,לפרעה ב',
במצרים ג'נד ,ועל זה קאי ואף אתה אמר לו ,כלומר שתאמר לו ג"כ על הקושיא הב' נוסף על
התירוץ של עבדים היינו ,שאין מספיק לקושיא הב' ,אמור לו ג"כ שהחגיגה הוא שייך
להלכות הפסח ובאה בשביל שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ,כלומר שיהא הפסח נאכל
על השובע ,ובזמן שבא במרובה בא עמו חגיגה אבל בזמן שלא בא במרובה לא בא עמו
חגיגה )פסחים סט ,ב(.

ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכו' .פירוש באמרו 'לכם' ,ולא הזכיר שם שמים כלל כמו
החכם .וזהו לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר ,כלומר וכפר בעיקר שלא הזכיר
שם שמים.
אמור לו בעבור זה וכו' .הענין מה שמשיב כאן בעל הגדה התירוץ של שאינו יודע לשאול
ואינו משיב התירוץ הכתוב ,כי על קושיא זו של שאלת הרשע כמו שכתוב בפ' בא )שם יב,
כה( ו]היה[ כי יאמרו ]אליכם[ בניכם מה העבודה וכו' ואמרתם זבח פסח .דהיינו שדקדק
בעל הגדה פסוקי התורה שבכל התירוצים של הג' בנים כתיב והגדת לבנך ,ואמרת אליו,
ואמרת לבנך ,וכאן אצל שאלת הרשע לא כתיב לא לבנך ולא אליו ,רק ואמרתם זבח פסח,
והיינו שאין התורה חפצה שישיבו לרשע ושידברו עמו כלל ,רק אמרה התורה שתאמרו
נד

כמ"ש רבינו לעיל בד"ה עבדים היינו.
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בדרך כלל ואמרתם זבח פסח ,כלומר שמצוה לומר זבח פסח הוא לה' ,וזה כתוב לקמן
בהגדה ,פסח זה שאנו אוכלים וכו' שנאמר ואמרתם זבח וגו' ,כי זה שייך למשנת ר"ג ,וכאן
לתירוץ הרשע אמר שאף אתה הקהה את שניו ,כלומר בזה שלא תשיב לו כלל ולא תדבר
עמונה רק עם האחר היושב אתך ,כי מסתמא יש לו עוד בני בית ,וזה האחר לא שאל כלל
לכן משיב לו תירוץ של שאינו יודע לשאול ,כלומר להאחר היושב אתך ,בעבור זה עשה ה' לי
ולא לו בלשון נסתר ,כלומר על הרשע ,ואם היה מדבר עם הרשע היה צריך לומר ולא לךנו.
אלו היה שם לא היה נגאל .בלשון נסתר ,והיה מאותם שמתו בג' ימי אפלהנז.

נה

שזה גופא מה שאינו משיב לו בזה הוא מקהה את שיניו ,עי' במדב"ר )יח ,י( ויחר למשה למה שאדם הדן עם

חבירו ומתווכח ומשיבו יש לו נחת רוח ואם אינו משיבו יש לו צער .ומבו' דזה גופא הקהיית השינים.
ובעיקר הדבר שאין לענות לבן הרשע ,היינו משום שבא לקנטר ואינו רוצה לשמוע ,ולכך עלינו לחזק האמונה
בקרבנו ולא להשיב לו .ועי' מש"כ בזה ר"י חבר בהגדת יד חזקה ,ז"ל :ולפי שהבן רשע לא יאמין בקבלתו
מאגותיו מענין זה של הכאת בכורי מצרים והצלת ישראל ,לכן לא אמר הכתוב ואמרתם אליו זבח פסח הוא ,רק
הזכיר סתם ואמרתם זבח פסח הוא וגו' ,ר"ל שתזכרו בעצמכם ענין זה כדי להשריש בלבכם אמונה זאת שלא
להמשך אחר דעתו של הרשע הכופר בעיקר .והוא מה שאמר כאן ואף אתה הקהה את שיניו וכו' ,כענין שכתוב
אל תען כסיל כאולתו ,יעו"ש.
עוד בנותן טעם לציין מה שדקדק במשך חכמה )שמות יג ,יד( שבכל שאלות הבנים כתיב 'לאמר' ,ובתשובת הבן
הרשע כתוב 'והיה כי יאמרו אליכם בניכם כו' ואמרתם' ,ולא כתיב 'לאמר' ,והביא מד' הספרי ד'לאמר' הכוונה
השיבני תשובה ,וכאן אין כוונת הרשע אלא לקנטר ואינו רוצה לשמוע תשובה ,ולכן אין כתוב 'לאמר'.
נו

אמנם במכילתא )בא י"ז( הגירסא לי ולא לך ,יעו"ש .וד' רבינו א"ש רק לפי נוסחת ההגדה.

נז

רמז לדבר יש להביא ממ"ש במכילתא )בא י"ב( עה"פ ויקוד העם וישתחוו )הכתוב בפסוק אחר התשובה לבן

הרשע( ,וז"ל :ויקוד העם וישתחוו וגו' למה השתחוו ,משום שנאמר וחמושים עלו בני ישראל אחד מחמשה וי"א
אחד מחמשים וי"א אחד מחמש מאות עלו כו' ,ואימתי מתו בשלשת ימי אפלה כו' ,והודו ושבחו שלא ראו
אויבים ושמחו במפלתם ,עכ"ד .ולכאורה מה עניין הודאה זו שלא ראו אויבים וכו' לכאן ,וע"כ משום שכאן
איירינן בבן הרשע שמת במצרים בג' ימי אפילה ,וע"כ הודו כאן דאף שמתו הרשעים מ"מ לא ראו אויבים וכו'.
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בעבור זה וכו' .עכשיו הוא מתרץ הקושיא ראשונה של מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות,
והיינו שהלילה הזה נתחייב במצות מכל הלילות שכל הלילות אין מחוייבין במצותנח,
ומפרש שהכתוב קרא את הלילה הזה 'יום ההוא' כמו שכתוב )שם יג ,ח( והגדת לבנך ביום
ההוא בעבור זה .ואמר יכול מראש חדש וכו' יכול מבעוד יום וכו' בעבור זה לא אמרתי אלא
בשעה שיש מצה ומרור וכו' .וזהו דוקא בלילה ,כמ"ש )שם יב ,יח( בערב תאכלו מצות.
והכתוב קורא את הלילה הזה יום ההוא ,לכן הלילה נתחייב במצות ,כי אין לה בחינת לילה
כללנט.

נח

עי' לעיל ד"ה מה נשתנה.

נט

עי' זוה"ק בא לח ,א ,ותנא הוה נהיר ליליא כיומא דתקופה דתמוז וחמא כל עמא דינוי דקודשא בריך הוא

הדא הוא דכתיב )תהלים קלט( ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה.
ועי' בהמשך ד' הזוה"ק ע"ב שם :הוא הלילה הזה לה' שמורים לכל בני ישראל וגו' ,האי פסוקא קשיא כיון דאמר
ליל מהו שמורים ולא שמור ,שמור מבעי ליה וכתיב הוא הלילה הזה ליל קאמר בקדמיתא ובתר לילה ,אלא הכי
תנינן כתיב )דברים כב( כי יהיה נערה בתולה ,נער כתיב ,מ"ט משום דכל זמן דלא קבילת דכר אתקרי נער
מדקבילת דכר אתקרי נערה ,אוף הכא ליל עד לא קבילת דכר ,ואף על גב דכתיב ביה שמורים דכר הוה זמין
לאתחברא עמה ,ובשעתא דאתחבר עמה דכר כתיב הוא הלילה הזה לה' שמורים ,שמורים דכר ונוקבא ,ובגיני
כך כתיב הלילה הזה כו'.
וזהו התירוץ על שאלת מה נשתנה לפימ"ש רבינו לעיל שהלילה לעולם בחי' נקבה ומ"ט כאן הלילה היא בחי'
זכר .והתירוץ על זה הוא שהלילה הזה אינו בבחי' לילה כלל וכנ"ל.
וע"ע תיקו"ז כד ,ב ,ז"ל :כמה דאת אמר וירא העם כי בשש משה ואוקמוהו בשש באלין שית שעתין עבדו ית
עגלא ואפרישו בין ו"ק דאינון שש לשבע ,הכי יפריש לון קודשא בריך הוא בין שש לשבע ,דבגינייהו הוות מצה
פרוסה לחם עני ,עני ודאי ,ובההוא זמנא תהא שלימה כגוונא דחברתה דאיהי מצה שלימה הדא הוא דכתיב והיה

אור הלבנה כאור החמה ,ואמאי הוות מצה פרוסה בגין דאסתלק מנה ו' רגל דילה למהוי לה מצוה ,ומצה פרוסה
אשתארת ד' ,ובגין דא מצה פרוסה ד' מצה שלימה ה' ,ובגין דא אמרין הלל גמור והלל שאינו גמור בפסח לקבל
מצה שלימה ומצה פרוסה .ועי' מה שביאר רבינו שם ,וז"ל :כמצוה ,ר"ל מצה הוא ד' ועם ו' נקרא מצוה )א.ה.
דברים אלו נתבארו לעיל הערה ב'( .ולכן בלילה הראשונה נקראת מצוה כי הוא בסוד ה' עילאה בינה כמ"ש
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מתחלה עובדי עבודה זרה וכו' .פי' שהיה ב' עניני גלות ,גלות הנפש וגלות הגוף .ומפרש
תחלה גלות הנפש ואח"כ גלות הגוףס.
בעבר הנהר וכו' .כי כמו שמפסיק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ הירדן ,כן למעלה מפסיק בין
ארץ ישראל העליונה לחוץ לארץ נהר דינורסא .וע"ז הסוד נאמר בעבר הנהר ישבו
אבותיכםסב .וארבה את זרעו לבני קטורהסג .ואתן לעשו וכו' כדי שלא יהא לו חלק אצל
יעקבסד.
לקמן ,ולכן בו היתה אור הלבנה כאור החמה לילה כיום יאיר .ע"כ .ובד"ה הלל גמור כתב וז"ל :הלל גמור ביום
ראשון שהוא מסט' דבינה כמ"ש בתז"ח שיום הראשון של פסח הוא מסט' דבינה ,ע"כ.
]ועי' בהגהות הרש"ש מגילה כ ,ב ,שהקשה כיצד קורין הלל בליל פסח ,וציין לד' רבינו בד"ה מה נשתנה .יעו"ש.
וכיון לד' התיקו"ז הנ"ל[.
ס

היינו 'מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינו' זהו גלות הנפש ,ואח"כ 'ויעקב ובניו ירדו מצרים' זהו גלות הגוף.

סא

עי' זוה"ק ויקהל ריא ,ב ,ונשמתין כד סלקין אסתחיין בההוא נהר די נור וסלקין לקורבנא .ועי' בפי' רבינו

לאגדות רבב"ח )ד"ה רמא כופתא( ,ז"ל :או ר"ל ורמא כופתא ,כי נהר דינור שם מטבילין הנשמות לעלות אל ארץ
החיים ארעא קדישא ,והוא נגד הירדן המפסיק בין א"י לח"ל .אבל הרשעים מתוך שזוהמתן מרובה נשארים שם
ואינן יכולין לעלות מתוכה ,וזה אמרו כגללו לנצח יאבד כו'.
וז"ל רבינו ביהל אור )בהעלותך קנד ,א( על מ"ש בזוהר שם כד צחי אזיל לגבי ההוא נהר דינור ושאיב ליה
בגמיעא חדא כו' :והוא כמ"ש בהמות בהררי אלף כו' ,הן יעשוק נהר ולא יחפוז יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו.
והוא נהר דינור שצריך לעבור בו קודם שבאין לא"י ארץ החיים עה"ב ,חוץ נשמתין דצדיקים עלאין כנ"ל ,וז"ס

כריתת הירדן לפני באי הארץ כו' .עכ"ד .ועי' בפי' הרד"ל לפרדר"א פי"א שביאר כל דברי רבינו שם בארוכה,
והוסיף ש'דינר' אותיות 'ירדן' ,שעניינם אחד כנ"ל )וכ"כ בבאר יצחק לר"י חבר דברים א ,א(.
סב

זוה"ק אמור צט ,א ,הדא הוא דכתיב כה אמר יי' בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם ,הנהר ההוא נהר

דאשתמודע ואתידע .מעולם ,מאי קא בעי הכא ,אלא לאחזאה חכמתא מעבר הנהר מעולם אלא ההוא נהר עולם
אקרי ועל דא בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם ,לאחזאה טיבו וקשוט דעבד קודשא בריך הוא לישראל.
וכעי"ז אי' בס' עבודת הגרשוני על שיה"ש בשם רבי אברהם אחי הגר"א ,וז"ל שם )א ,טו( :שמעתי מאדוני אבי
מורנו הרב אברהם ז"ל ,בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם ואקח את אביכם מעבר הנהר וכו' ,ואמר אדוני אבי
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ברוך שומר הבטחתו ברוך הוא .פי' כמו שכתבתי למעלה )ד"ה ברוך המקום( שבכל דבר יש
מעשה ומחשבה ,ועל ידי המעשה נתגלה המחשבה .וזהו ברוך שומר הבטחתו על המעשה
ברוך הוא על המחשבהסה .חשב את הקץ וכו' פירוש כמו שכתוב )ישעיה ס ,כב( בעתה
אחישנה ,ואמרו )סנהדרין צח ,א( לא זכו בעתה זכו אחישנה .והענין ,כאשר הקב"ה נותן קץ
וחשבון על זמן הגלות לא נתגלה מאיזה זמן להתחיל לחשוב ,ואם ישראל זוכין מתחיל זמן
קודם ומסתיים מנין הקץ תחלה ,וזהו זכו אחישנה .ואם ח"ו לא זכו מתחיל מזמן המאוחר.
וזהו שאמר כאן שברוך הוא על שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ של הד' מאות שנה
לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו תיכף מאותו זמן שאמר לאברהם אבינוסו.
מה זה הטובה מה שלקח את אברהם מעבר הנהר ,ואמר אדוני אבי שהנשמות של כל האומות הם דינור נהר
תחת היוצא מזיעת החיות ,ולקח הנשמות של האבות מעבר נהר דינור ונתנם בכסא הכבוד ,וזה שאמר שלקח
את אברהם מעבר הנהר ואחרי זה נעשה מהם המרכבה העליונה ,עכ"ד.
סג

כ"פ רש"י כאן.

סד

כ"פ האברבנאל בזבח פסח כאן.

סה

עי' לעיל בד"ה ברוך המקום ,מה שהארכנו בזה .ועתה נראה להוסיף ,דעי' להלן בד"ה והקב"ה מצילנו ,שכ'

רבינו ד'ברוך הוא' מורה על חסדו ית' ,והחסד הוא נעלם ונתגלה קצת ע"י הגבורות ,יעו"ש .וזמ"ש כאן שע"י
המעשה נתגלה המחשבה ,כי המעשה הוא לעולם בגבורות ,ולכך אמר 'ברוך שומר הבטחתו' על המעשה ו'ברוך
הוא' על המחשבה.
סו

העירני הג"ר אריה שפירא שליט"א שמד' רבינו כאן נראה שגאולת מצרים הייתה בבחי' זכו אחישנה ,וצ"ע

שהרי מבו' בד' חז"ל )שמו"ר א ,לה ,וכעי"ז הביא רש"י פר' בא יב ,ו ,מד' המכילתא( וירא אלהים ,שלא היה
בידם מעשים טובים שיגאלו בשבילם ,וכן הוא מפורש ע"י יחזקאל כו' .הגיע הקץ של גאולה ,ואת ערום ועריה
בלא מעשים טובים ,לכך נאמר וירא אלהים שאין בידם מעשים ליגאל בהן ,עכ"ד .והיינו א"כ שגאולתם הייתה
בבחי' בעתה שהוא ע"י אתערותא דלעילא בחסד גמור שלא מכח המעשים.
ואולי הכוונה עפימ"ש בס' קול התור )פ"א אות ח'( בשם רבינו שהפשט הפשוט בפסוק הוא שאפילו בעתה
אחשינה ,יעו"ש .והיינו שגם כשלא זכו והגאולה בעתה ,מ"מ נעשית במהירות .ועי' רמב"ן בא יב ,מב ,ז"ל :ואמר
ליל שמורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים כי שמר להם הדבר מן העת שגזר עליהם הגלות שיוציאם בלילה
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כי גר יהיה זרעך ,כלומר ועוד חסד גדול עשה לנו הקב"ה שחישב לנו באותן הד' מאות שנה
מה שהיה 'כי גר יהיה זרעך' .ועבדום ,כלומר ימי שעבוד .וענו אותם ,הם פ"ו שנה של ימי
עינויסז ,שמשעה שנולדה מרים התחילו ימי עינוי ,ועש"ז נקראת מרים שאז התחילו וימררו
את חייהםסח ,והכל ביחד לא היה רק ד' מאות שנה ,ולא היו במצרים רק רד"ו שנהסט ,והיה
נחסר ק"ץ ,וחשב את הק"ץ שנה שהיו בשאר ארצות ג"כ באותן הד' מאות שנהע.
וגם את הגוי אשר יעבודו וגו'' .וגם' הוא מ"ט שערי טומאהעא .ו'את' הוא דרגא התחתונה של
אבות נזיקיןעב] .והיינו כי הטומאות הן מן הארץ משורש הנזיקין שהן מן השמים ,כי לפי
הזה כבא הקץ מיד ,כי בעתה אחישנה ,עכ"ל .והיינו דיצי"מ נעשתה בעתה אך באופן של 'אחישנה' .וזה טעם
החפזון בגאולת מצרים .אך אין הדברים מתיישבים עם פשטות דבריו כאן .ויל"ע .וע"ע להלן הערה עה מה
שהבאנו מד' הגר"א בשיה"ש ובאד"א שנראה מדבריו שהיה להם איזה זכות עצמית בגאולת מצרים.
סז

כ"כ רבינו בפי' לסדר עולם רבה פ"ג ,וז"ל :ועבדום כו' כי כשמת לוי התחיל השעבוד וכשנולדה מרים התחיל

העינוי.
סח

סדר עולם שם :נמצא משמת לוי ועד שיצאו ישראל ממצרים קי"ז שנה ,ואין השעבוד יותר על כן ולא פחות

מפ"ו שנים כשנותיה של מרים ,ולמה נקרא שמה מרים על שם המירור .ועי' מ"ש רבינו בס' יהל אור בליקוטים
שבסוה"ס ,ז"ל :השעבוד היה קי"ז שנה כו' והוא נגד שני השמות א"ל אלהי"ם ,ותחלה כמנין א"ל בחסד היה
בפה רך ,וכמנין אלהי"ם משנולדה מרים היה בפרך ,עכ"ל.
סט

ע

נדרים לב ,א ,וב"ר צא ,ב.

וכן פירשו בשבלי הלקט )סדר פסח( ובמיוחס לרשב"ם ובהגדת היעב"ץ.

עא

כ"כ רבינו בפירושו למשלי טז ,ד ,ז"ל :כי חמשים שערי בינה נבראו בעולם ושער החמשים לא נתגלה עד

ביאת הגואל שהוא סוד עלמא דחרות ,והיינו כי להסטרא אחרא אינו רק מ"ט שערי טומאה ושער החמשים אין
לו ,וכאשר נתמלא כל המ"ט שלו אז יתבער הוא מן העולם כי יבער כאשר יבער הגלל עד תומו .ולכן יתגלה שער
החמשים ויתבער הוא מן העולם .וזהו 'כל' פעל וגו' הוא נ' שערי בינה' ,וגם' רשע גי' הוא מ"ט שערי טומאה,
ליום רעה כי בפרוח רשעים וגו' להשמדם וגו'.
ומבואר בדברי רבינו שמהותם של מ"ט שערי טומאה אחוז במילת 'וגם' ,והיינו ששערי טומאה אין להם מציאות
ואחיזה בפנ"ע אלא כולו תלוי ועומד במה שהוא 'זה לעומת זה' לשערי בינה .ועי' בד' מהר"ל בגור אריה בראשית
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דרך ישוב הארץ השכל נותן לבל יזיק איש את רעהו ,וכתיב את השמים ואת הארץ ,הרי
שורש בריאת השמים שממנו נמשך המזיקין נקרא 'את' ,ובארץ כתיב 'ואת' שהוא לשון
תוספת ,שהוא לשון גם ,ואמר 'וגם' שהוא מספר מ"ט שערי טומאה[.
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול .כלומר שתחלה עושה הקב"ה נקמה ברשעים ואחר כן עושה
טובה לצדיקיםעג.
כה ,כג ,שאמרו חז"ל )מגילה ו ,א( כשזה קם זה נופל לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים ,ודקדק
המהר"ל שלכאו' הוא להיפך ,כשזה נופל זה קם ,וביאר שלגבי ישראל שייך לומר כשזה קם זה נופל ,שהרי
הקב"ה מקים את ישראל ואדום יפול ,אבל גבי אדום שאין הקב"ה מקים לא שייך לומר כשזה קם זה נופל,
ולפיכך אמרו לא נתמלאה צור וכו' ,עיי"ש .ומבואר מדבריו שבניינה של אדום תלויה בחורבנה של ירושלים ,אך
אין בניינה של ירושלים תלויה דוקא בחורבנה של אדום ,ומבו' כמש"נ ,שכל עניינה הוא בחינת 'וגם'.
עב

יתבאר לפמ"ש רבינו בביאורו לישעיה יא ,טו ,שמצרים אבות הטומאה ואשור הוא אבות נזיקין .ויותר מזה

מבואר בפי' הגר"א לישעיה מכת"י )נד' בקובץ ישורון ט"ז( בפ"ז פסוק יח ,ז"ל :לזבוב אשר כו' מצרים ולדבורה
אשר בארץ אשור ,פי' נקט מצרים ואשור שהם ראשי גלות ,כי מצרים היה תחילה לכל הגלותין ,ואשור היה
תחלה להד' גלותין שהוא הגלה מתחילה את עשרת שבטים ,לכך נקט מצרים ואשור בכל מקום .ואמר אצל
מצרים זבוב ואצל אשור דבורה ,הענין שיש ארבע אבות נזיקין ואבות הטומאה והם מצרים ואשור ,דהיינו
מצרים הוא אבות הטומאה כידוע וכמ"ש כי ערות הארץ באתם לראות ,ואשור הוא אבות נזיקין ,וזהו זבוב
ודבורה כו' .ע"כ.
ורמז רבינו כאן דמה שההבטחה ד'וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי' קאי על כל הגלויות ]וכמש"כ רש"י
)בראשית טו ,יד( ומקורו בב"ר מד ,יט ,ש'וגם' לרבות ד' מלכויות שאף הן כלים על ששעבדו את ישראל[ נרמז
בגופא דקרא.
עג

וכ"פ רבינו לקמן בד"ה שפוך חמתך ,ז"ל :לכן מתחילין בשפוך חמתך ,שאין מתרומם קרני הצדיקים עד שיכלו

הפושעים ,ולכן מתחילין בשפוך חמתך ואח"כ אומרים לא לנו לא לנו וגו' .ומקורו ברוך מד' הגמ' מגילה יז ,ב,
וכיון שנעשה דין מן הרשעים כלו המינים כו' ,וכיון שכלו המינים מתרוממת קרן צדיקים.
אכן יעוי' בד' רבינו בביאורו למשלי יא ,י ,עה"פ בטוב צדיקים תעלוץ קריה ,ז"ל :כי כאשר הקב"ה מציל את עמו
ישראל מצריהם העומדים עליהם מתחילה גואל אותם ומיטיב להם ואחר כך נוקם את נקמתם מהצרים כמו
במצרים שמתחילה גאל אותם ואחר כך איבד המצרים בים סוף וכן בהמן מתחילה היטיב למרדכי ואח"כ הפיל
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והיא שעמדה לאבותינו ולנו וכו' .פי' ההבטחה שהבטיח לאבותינו שיהיה עמנו היא עמדה
לאבותינו ולנו .והיינו כמו שאנו אומרים בבוקר אהבה רבה ובערב אהבת עולם ,לפי שאהבה
רבה פירושה אהבה גדולה ,ואהבת עולם היא אינה אהבה מחמת עצמה רק אהבתו מעולם,
ולכן בבוקר שהוא דוגמת הגאולה אז צ"ל אהבה רבה שאוהב אותנו אהבה גדולה מחמת
עצמינו ,ובערב שהוא דוגמת הגלות אנו אומרים אהבת עולםעד שהאהבה היא מחמת
שהבטיח לאבותינו שתהיה אהבתו עלינו לעולם מחמת אבותינו ולא מחמת עצמנועה.
את המן ותלו אותו בכדי שיהא הוא בעצמו רואה גדולת ישראל ושיהו"ה הוא אלהים בכל הארץ כו' .והסוד הוא
כמ"ש בזוהר שמחה בצפרא רננה ברמשא אברהם יגל יצחק ירנן ולכן בטוב צדיקים שהוא סוד החסד אז תעלץ
קריה ובאבד רשעים שהוא הדין אז רנה שהוא ברמשא ,עכ"ד .ומבו' מדבריו שקודם גואל ומטיב ורק אח"כ
עושה הקב"ה נקמה ,ודלא כמש"כ כאן .וצ"ע גם מד' הגמ' הנ"ל במגילה שמבו' שם שרק אחר שכלו הרשעים
מתרוממת קרן צדיקים .ועי' להלן הערה עז מש"נ בזה.
עד

עי' מהר"ל נתיבות עולם נתיב העבודה פ"ז ,ז"ל :ויראה כי ההפרש שבין אהבה רבה ובין אהבת עולם ,כי

אהבה רבה הברכה היא על גודל האהבה ,ואהבת עולם על נצחית האהבה הזאת .וכל אחד הוא ענין מיוחד ,גודל
האהבה בפני עצמה ונצחית האהבה בפני עצמה כו' ,ולפיכך הכריעו לומר בשחרית אהבה רבה כנגד מדת היום,
שהיום יש בו פנים מאירות פנים של אהבה יתירה לכך אומרים ביום אהבה רבה ,אבל בלילה יותר מסתבר לומר
אהבת עולם ,שאין בלילה פנים מאירות רק שאנו מאמינין בו אף כי בלילה שהכל הוא ביד הש"י כמו שאמרנו
אנו מאמינין בו שתהיה האהבה נצחית מבלי שנוי .ולפי' המפרשים שאמרו כי תקנו אמת ויציב בשחרית ואמת
ואמונה ערבית ,מפני שהלילה הוא סימן לגלות שאנו יושבים בחשך ומצפים לאור הגאולה ולכך תקנו אמת
ואמונה ערבית ,בודאי יש לומר אהבת עולם דוקא בלילה ,לומר גם כן כי הש"י אוהב אותנו אהבת עולם ואף
בגלות אהבתו אמונה ,וכמו שאנו אומרים אמת ואמונה שאנו מצפים לאור הגאולה ומאמינים בו יתברך שלא עזב
אותנו ,ג"כ אנו אומרים כי האהבה הזאת היא אהבת עולם ולא יעזוב אותנו לנצח ,אבל הפי' כמו שאמרנו כי
שייך אצל אמת ויציב אהבה רבה ואצל אמת ואמונה אהבת עולם ,כי כל אמונה שלא ישקר לעולם היא נצחית,
עכ"ד.
עה

אכן עי' בד' רבינו בביאורו לשיה"ש )ב ,י( ,ז"ל :הנך יפה רעיתי כו' וזהו בזכות אהבת אבות נקרא רעיתי,

ויפתי שאתה בעצמך יפה ,ולכן לכי לך ,כי מחמת זכות אבות לבד אינו מספיק וגם מחמת זכות עצמן לבד ,וכמ"ש
בסוף ואתחנן כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם כו' הוציא ה' אתכם .וז"ש אחר
כך והיה עקב תשמעו כו' ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד' כו' .ושניהם כאחד צריכין להצטרף ,וז"ש
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והקב"ה מצילנו מידם .פי' שם הקב"ה נקרא על שם כללות השגחתו ית' שהם בב' בחינות,
חסדים וגבורות .והקדוש נקרא בעשותו דין בעולם אז נתקדש שמו בעולם ומתיראין ממנו
וידעו כולם שהוא מפורש מכל .וכן תמיד מלת הקדוש מורה על דין ,כמו שאמר בתיקוני
זוהר תיקון י"ח בסוד וקדשת את הלויםעו .וברוך הוא נקרא על חסדו אשר גבר בעולם וע"י
זה נתברך בפי כל .וזהו הקדוש ברוך הוא ,הקדוש על הגבורה אשר הוא עושה ,וברוך הוא
על הטובות אשר הוא עושה .ואמר ברוך 'הוא' שחסדו גנוז ונעלם ,רק ע"י הגבורות נתגלה
קצת מחסדו הנעלמה ,ולכן אמר תחלה הקדוש ואח"כ ברוך הוא .וזהו שאמר )יחזקאל לח,
כג( והתגדלתי והתקדשתי ,והתגדלתי בהטובות אשר אעשה אז ,והתקדשתי בהנקמות
אשר אעשהעז .וזהו שאמר כאן והקב"ה באלו הב' בחינות מצילנו מידם ,מב' ידים שלהם
ימין ושמאלעח.
רעיתי ויפתי ,עכ"ל .וע"ע באד"א דברים ז ,יב ,עה"פ ושמר ה' א' לך כו' ,וז"ל :ושמר ה' אלהיך לך את הברית
ואת החסד אשר נשבע לאבותיך ולא יצטרך לשמור לבניך כיון שתהיה ראוי לקבל החסד ,כמו שליוצאי מצרים
קיים את החסד שהבטיח לאברהם גם שלא היו ראוים לניסים גדולים כאלה ,רק 'למען הקים את בריתו אשר
נשבע לאבותיכם' ,אבל דורות שלפניהם לא היו ראוים כלל לכן לא זכר להם ברית אבותם ,ושמר את הברית ואת

החסד עד יוצאי מצרים שהיו זכאים וצירף עמהם זכות אבותם ,עכ"ל .ומדבריו אלו מבואר שצריך היה לגאולה
גם אהבה עצמית וגם זכות אבות ,ודלא כמ"ש כאן שהכל בזכות אבות .וצ"ע.
עו

שם לד ,א ,צלותא דערבית אתה קדשת ודא שכינתא תתאה דאיהי מסטרא דשמאלא דתמן ליואי דאתמר

בהון וקדשת את הלוים.
עז

כאן מבואר ג"כ ש'והתגדלתי' הוא קודם 'והתקדשתי' היינו שהטובות הם לפני הנקמות ,אכן רבינו בביאורו

לישעיה ה ,טו ,כתב ההיפך ,וז"ל :ויגבה וגו' במשפט היינו נקמה שעושה ברשעי כמ"ש והתגדלתי בנקמה בגויים

והתקדשתי בצדקה לישראל כו' וכן כאן והאל הקדוש נקדש בצדקה ,עכ"ל .וצ"ע.
ולעיקר העניין ,עי' לעיל הערה עג ,וכאן מבואר ג"כ ש'והתגדלתי' הוא קודם 'והתקדשתי' ,היינו שהטובות הם
לפני הנקמות ,ודלא כמ"ש רבינו לעיל שם וכפשטות ד' הגמ' במגילה יז ,ב ,שהסדר הוא קודם כילוי הרשעים
ורק אח"כ מתרוממת קרן צדיקים .ודי"ל הביאור בזה עפימ"ש רבינו כאן שהחסד גנוז ונעלם ונתגלה רק ע"י
הגבורות ,וא"כ יתכן בזה דאף שהחסד קודם לנקמה ,מ"מ מתגלה אותו החסד רק ע"י הנקמה שנעשה אח"כ,
ולכך אמרו במגילה שם שברכת על הצדיקים אחר ברכת השיבה שופטינו ,שהברכה על הרמת קרן הצדיקים
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צא ולמד .פי' אע"פ שאין אנו מרגישים בנסים אשר הוא עושה תמיד ,אעפ"כ הוא עושה
תמיד נפלאות גדולות לבדועט .וצא ולמד מלבן הארמי כלומר שבהשקפה ראשונה לא נראה
הרעות אשר עשה לבן ליעקב ואינו ידוע לנו מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב ,ואעפ"כ
העיד עליו הכתוב ארמי אובד אבי ,אלא ע"כ הוא בקש לעקור את הכל והקב"ה היפך
לטובה ,כן עושה תמיד נסים עמנו אף שאין אנו מרגישים.
אנוס על פי הדבור .פי' שהוא היה אנוס לירד למצרים שכך היה נגזר עליו שיבא מצרים,
ועשה הקב"ה שיבא ע"פ הדיבור למצרים ,כמ"ש רז"ל )שבת פט ,ב( ראוי היה יעקב אבינו
לבא למצרים בשלשלאות של ברזל אלא שזכותו גרמה לו .וזהו שאמר כאן בעל ההגדה
אנוס אלא שזכותו גרמה לו שיבא ע"פ הדבור.

שייכת רק אחר הדין ברשעים ,כיון שרק אז נתגלה כן לעין כל .ועי' בד' רבינו במשלי )יא ,י( שהובא לעיל הערה
עג ,דשם מבואר שאין הצדיקים מרננים עד אחר שיעשה הקב"ה דין ברשעים ,והיינו כמ"ש שזה שייך רק לענין
הרינון שהוא אחר שנתגלה החסד .ועיין.
עח

היינו חסדים וגבורות דס"א ,שהחו"ג נגלים בה' אצבעות דימין וה' אצבעות דשמאל ,כנודע.

ועפי"ז יש מקום לפרש )בראשית לב ,יב( הצילני נא מיד אחי מיד עשו ,שפי' המפרשים שפחד יעקב הן מאחוותו
של עשו והן משנאתו .ולפי"ד רבינו מבו' מה שנכפל בפסוק מיד מיד ,ולא אמר הצילני נא מיד אחי עשו ,והיינו
משום דב' בחינות אלו של אחוה ושנאה הם ב' ידיים חסדים וגבורות ,ולכך אמר מיד אחי היינו מצד החסדים
ומיד עשו מצד הגבורות .ויש להוסיף דכנגד זה התקין יעקב עצמוו לדורון ולמלחמה ,היינו כנגד חסדים וגבורות
דס"א התקין גם יעקב אבינו חסדים וגבורות.
עט

זוה"ק בלק ר ,ב ,פתח ואמר לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו ,כמה טיבו עביד קודשא בריך הוא

עם בני נשא וכמה נסין ארחיש לון בכל יומא ולא ידע אלא איהו בלחודוי ,ב"נ קם בצפרא וחויא אתי לקטלא ליה
וב"נ שוי רגליה על רישיה וקטיל ליה ולא ידע ביה בר קודשא בריך הוא בלחודוי ,הוי לעושה נפלאות גדולות
לבדו כו' ,לבדו עביד וידע ,ואחרא לא ידע ,ע"כ .וכעי"ז בנדה לא ,א ,מאי דכתיב עושה נפלאות )גדולות( לבדו
וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו.
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שלא ירד להשתקע .פי' להיות שם שקוע אלא לגור שם לפי שעה ,שאם היתה כוונתו
להשתקע לא היו יכולין להגאלפ ,אך זאת היתה מאת הקב"ה שלא היה מתחלה כוונתו אלא
לפי שעה.
במתי מעט כמו שנאמר בשבעים נפש וכו' .כמ"ש )תהלים ח ,ו( ותחסרהו מעט מאלהים.
והיינו כי המלאכים משיגין כל הנו"ן שערי בינה וע' פנים של תורהפא ,ולכן חי משה מאה
ועשרים שנה כנגד נו"ן שערי בינה וע' פנים של תורה ,ובשנה שלפניה נגזר עליו שימות,
והיינו ותחסרהו מעטפב .וכן בישראל היו שבעים נפש כנגד ע' פנים של תורהפג וחישב בפ'
ויגש מ"ט בני לאה לבד ושאר לבד ,ובין כולם הוא ע'פד.
פ

כעי"ז פי' מהר"ל )גבורות ה' פ' נ"ד( ,ז"ל :ויגר שם מלמד שלא ירד להשתקע .פי' אלו ירד להשתקע חס ושלום

היו מבטלים הגאולה ,כי כל זמן שלא היו רק כמו גרים לא היו ראוים להיות נשארים כי הגר במה שהוא גר הוא
כמו אורח נוטה ללון ולמחר יוצא ,כך היו ישראל במצרים שלא ירד יעקב להשתקע ובשביל כך זכו לגאולה ,וכבר
הארכנו בזה ,ואם לא כן כיון שדעתו להיותם עומדים שם היו נשארים שם כפי מחשבתן.
וביאור העניין ,דעצם המחשבה להשתקע כבר יש בה השתקעות בעצם ,ומשא"כ כשהם כגרים .וחזינן כן בכמה
דברים נפקותא לדינא בין דעתו להשתקע לדעתו לחזור ,כגון גבי מקום שנהגו שנותנין עליו חומרי מקום שיצא
משם רק בדעתו לחזור )פסחים נא ,א( ,וכן בהניח ביתו שאוסר החצר באין דעתו לחזור )ערובין פו ,א( .ועוד
הרבה.
פא

עי' תרגום יונתן בתהלים שם שתרגם 'וחסרתא יתיה קליל ממלאכיא' .ועי' רש"י שם ,וכוונתם לפרש

ותחסרהו מעט – שנחסר מעט מהמלאכים )אלקים( .ולפי"ד רבינו שהפסוק עולה על מ"ט שערי בינה א"כ מבואר
בקרא שהמלאכים יודעים אותם.
ועי' מ"ש רבינו בביאורו לשיה"ש )ב ,ד( ,ז"ל :וז"ש ותחסרהו מעט מאלהים ,כי לא ניתן למשה רק מ"ט שערי
בינה ,והמלאכים יודעים כולם ,ואלהים קאי על המלאכים ,ע"כ .ומבו' כמש"נ.
פב

כוונת רבינו ד'מעט' הוא ע' מ"ט ,וכן מבו' בדבריו בתיקו"ז קסז ,א .והיינו שזכה ע' פנים ולמ"ט שערי בינה,

והם עולים יחד קי"ט כנגד שנותיו ,ואע"פ שחי ק"כ שנה מ"מ בשנה שלפניה נגזר עליו שימות ולכך חשיב רק
קי"ט שנים.
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ויהי שם לגוי גדול מלמד שהיו ישראל מצוינים שם .פי' שגוי הוא אומה ,ואומה ניכרת
מחברתה בארבעה דברים ,ללשוניהם ,בארצותם ,למשפחותם ,בגויהםפה .ופי' של בגויהם
הוא בנימוסיהן .וכן כל אומה נקרא גוי ע"ש שהוא ניכר בנימוסיו .וז"ש מדכתיב ויהי שם
לגוי מסתמא היה להם היכר בנימוסיהן והיו ניכרין שהם בני יעקב ,היינו בהמצות שצונו
השי"ת .עיין בפי' על ישעיה מזה העניןפו.
ועי' מ"ש רבינו באד"א )דברים לד ,ז( ,ז"ל :ומשה בן ק"כ שנה כמבואר שכל ימיו היו נקבצים וכולן היו שלמים
עד אין תכלית ,והוא במדרגת חו"ב שנכללין זה בזה ,וחמשים שערי בינה שבחייו לא זכה לשער הנו"ן לפי שהוא
בחכמה ,כמ"ש ותחסרהו מעט מאלקים מן המלאכים שהם חיים לעולם ,ואמר ופני לא יראו ,כי לא יראני האדם
וחי ,אבל במותו זכה לכולם .ע"כ .ועי' בבאר יצחק שם שכ' נלע"ד שחסר בדפוס בדברי רבינו וצריך לומר 'ונגד
ע' פנים לתורה ונ' שערי בינה ,כמ"ש רבינו במקום אחר על פסוק ותחסרהו מע"ט מאלהים שהם סוד מ"ט שערי
בינה ושבעים פנים )א.ה .וזהו מ"ש רבינו כאן( והם אחד מאלהים שבו ק"ך צירופים ,כי לא השיג בחייו רק מ"ט
שערי בינה אבל במותו זכה גם לשער החמישים ,ולכן אז השלים שניו לק"ך כמ"ש היום מלאו ימי ושנותי כו',
ע"כ.
וע"ע בד' רבינו בשיה"ש ד ,ב) ,הבאנוהו לעיל( שסיים 'והצירוף של אלהי"ם הוא ק"כ' .והיינו כמ"ש הגרי"ח שזהו
'ותחסרהו מעט מאלהים' ,היינו מהק"כ צירופים של אלהים היה חסר לו אחד ,והיה לו רק מע"ט שהוא בגי'
קי"ט.
פג

עי' תיקו"ז תיקון לב )עו ,א( מאן אלקים אחרים אלין ממנן דשבעין אומין וסמא"ל ונח"ש הא ע"ב ,בגין דא

יהיב קודשא בריך הוא אורייתא מימינא דאיהו חסד ומשמאלא דאיהו גבורה דאית בה שבעין אנפין לשזבא
משבעין אומין כו' .ובבי' הגר"א שם כ' וז"ל :ואית ביה שבעין אנפין ר"ל בתורה ,שע' אנפין שהוא עד"א והוא
ע"ב ,וכ"ה יעקב ובניו ע' נפש כו' ואברהם ויצחק מימינא ושמאלא הן ע"ב כו' ,וכן הוא בס"א ,ע' אומין מסטרא
דאמצעיתא וס"ם ונחש ,והן ע"ב אומין כו'.
פד

היינו דבני לאה היינו כנגד מ"ט שערי בינה ,ובין כולם הוא ע' כנגד ע' פנים .ומה שבני לאה הם מ"ט י"ל דהנה

לאה היא מלכות דבינה כנודע .וא"כ מכוונים בני לאה כנגד הבינה.
פה

לשה"כ בראשית י ,ה ,מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם.

פו

ז"ל רבינו בישעיה א ,ד :והנה ההפרש בין גוי ובין עם ,כי עם יאמר על קיבוץ אנשים רבים ,יהיו המוניים או

שומרי הדת או בלתי בעלי דת ,אבל גוי אינו אלא שומרי הנימוס כראוי ,אף היחיד ששומר הנימוס שקבלוהו
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ויענונו ויתנו עלינו וירעו וגו' עבודה קשה .פי' וירעו שנתכוונו רק להרע לנו ,כמ"ש הבה
נחחכמה לופז .ויענונו פי' שנתנו עלינו עבודות חמורות כמ"ש לקמן למען ענותו בסבלותם
]נ"ל פי' וישימו עליו שרי מסים למען ענותו וכו' שמתחלה נתן עליהם שרי מסים להכביד
עליהם מסים וארנוניות מנת המלך ונתדלדלו וחפצו מאד למלאכה להשתכר לשלם למנת
המלך ,אבל עיקר כוונתו היתה למען ענותו וכו' ,ולא היה זה רק לעבדם בפה רך[.
ויתנו עלינו עבודה קשה וגו' .היינו עבודה שלא הורגלו בה כמו עבודת נשים לאנשים וכן
להיפך.
ויעבידו וגו' בפרך .פי' בפה רך שהיא עבודה קלה רק שלא הורגלו בה ,שנפשו של אדם קצה
בה לעשות מלאכה שלא הורגלו בהפח.
וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל וכו' .פי' כל זמן שהיה קיים היו עובדים אותו לבד ,וכיון
שמת היו כולם מעבידים בהםפט ,ולכן ויאנחו בני ישראל מן העבודה .ואנחה היא בלבצ,
ואח"כ ויזעקו.
הרבים יקרא גוי ,וז"ש חז"ל ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינים שם .והנה לאחר המבול נתחלקו לשבעים
אומות ,אם בסיבת פירוד משפחה ומשפחה לעצמה או מחמת לשונות מופלגות או ארצות מופלגות או נימוסים
מופלגים ,ז"ש שם למשפחתם בארצותם ללשונותם בגוייהם ,עכ"ל.
פז

היינו שנתחכמו כיצד יהא כל השעבוד רק במטרה להרע לישראל .וכ"פ גם בהגדת מעשי ה' ,יעו"ש.

פח

בסוטה יא ,ב ,דרשו עה"פ ויעבדו מצרים את בנ"י בפרך שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ,וכאן למד בעל

ההגדה ש'עבודה קשה' ו'פרך' היינו הך .וזמ"ש רבינו דאע"פ שהיתה מלאכה קלה מ"מ נקרא פרך משום שלא
הורגל בה.
ובד' רבינו באד"א )שמות א ,ז( מבואר שהיו ב' מיני עבודת פרך ,וז"ל :ז' ברכות אמר כאן כנגד ז' שעבודים כו',
ופרך השני הוא בשברון הגוף שכל העבודות היו קשים לגוף מאוד שהיו מחליפין עבודת אנשים לנשים וכן
להיפוך .ופרך הראשון שהוא השביעית הוא מלאכה שאינה צריכה ,כמ"ש רש"י בפרך שלא תאמר החם לי את
הכוס הזה והוא אינו צריך כו' ,עכ"ל.
פט

בא לפרש מ"ט רק אחר שמת מלך מצרים נאנחו בנ"י.
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וידע וכו' .פי' דבר שאין יודע אותו אלא אלהים ,וזהו פרישות דרך ארץצא .והן ג' דברים שהן
עיקר של אדם ,בנים ואשה ודירה רווחתצב .והם עשו וענו אותנו במנעם אלו הג' ענינים
]ענינו[ עמלנו ולחצנו.
ויוציאנו ה' לא על ידי שליח ולא על ידי מלאך ולא על ידי שרף .כצ"ל .והיינו שליח זה משהצג,
והיינו נגד ג' עולמות שליח בעשייהצד ומלאך ביצירהצה ושרף בבריאהצו .ועיקר הגאולה לא

צ

כ"כ רבינו בביאורי אגדות לברכות נט ,א ,דאנחה היא בלב .ועי' כעי"ז בביאור הגמ' שם במהר"ל באר הגולה

באר ד' פ"ז .וכ"ה במלבי"ם שמות כב ,ג.
צא

כ"כ חבל ראשונים בביאור המאמר .עי' ריטב"א ,ר"י בר יקר ,רשב"ץ ואברבנאל ,וכ"ה באבודרהם בפי'

ההגדה.
צב

יבמות סג ,א ,א"ר אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדם כו' ,ואמר רבי אלעזר כל אדם שאין לו קרקע אינו

אדם כו' .ומבו' בראשונים שם דקרקע היינו לדירתו .וענין האשה להעמיד תולדות שעי"ז נעשים לבשר אחד,
כמבו' ברש"י בראשית ב ,כד .וא"כ שלימות האשה ע"י העמדת תולדות .וע"ע מה שהרחיב במשך חכמה בראשית
ה ,ב.
צג

אדר"נ פ"א :תורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל לא נתנה אלא ע"י משה שנא' בינו ובין בני ישראל זכה

משה להיות שליח בין בני ישראל למקום .וכן בפסיקתא זוטרתא פר' תזריע :דבר אל בני ישראל ,דבור אל משה
דבור אל ישראל ,שליח נאה לשולחו שלא היה משנה משליחותו.
צד

משום דשליח זה משה ,וע"כ הוא בעשיה.

צה

שער הגלגולים הקדמה יח :ודע כי מן עולם אצילות יוצאות נשמות ,ומן הבריאה רוחין קדישין ,ומן היצירה

מלאכים ,ומן העשיה אופנים ,ע"כ.
ועי' רמב"ן שמות יב ,יב ,שפירש אני ולא השליח דהכוונה למלאך מט"ט השלוח מאתו ית' לכל המעשים הנעשים
בארץ ,יעו"ש .והנה מט"ט הוא ביצירה כנודע )עי' ליקו"ת להאר"י פר' בראשית ,ועוד( .וא"כ לפי"ד הרמב"ן יהיה
שליח ביצירה ,אך לפמ"ש רבינו דמלאך ביצירה י"ל שפירש שהמלאך הוא מט"ט ולכך מלאך ביצירה.
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היה ע"י א' מאלו הג' ,וכלומר שלא שלח א' מהם להוציא אותם ,ואפי' משה רבינו ע"ה לא
שלחו ולא צוה לו לעשות מאומה בעת הגאולה ,רק כל ישראל ביחד עשו מצות ה' בפסח
ומצה ומרור.
]בכבודו ובעצמו .הענין של בכבודו ובעצמו ,כי עצם הוא לשון חוזק ,וכבוד הוא ל' גדולה.
והוציא אותנו בהכבוד שלו והגבורה שלו ,והיינו שכלל כח וגבורת הברואים הם נקראים
גבורותיו ,שאין להם מצד עצמם כלל רק מאתו ית' מה שנותן להם ,אך מהם עצמם לא
נתגלה שהן גבורותיו כי אין מהם מגיד דבריו שכחותם מאתו יתברך ,אך על ידי האדם
המקיים מצותיו ועניו מאד מכל האדם עד שיבין שכל העולם כלו הן גבורותיו של הקב"ה
והכל מאתו יתברך .וכאשר מצוה את האדם ההוא על מלך או מדינה על הדבר ההוא ואם
לא ישמעו יביא עליהם הבריאה ההיא והאדם בא והגיד להם בשם ה' וכן היה נתגלה לעין
כל שבח הבריאה ההוא הוא מאתו ,אך הוא עדיין כח פרטי ,וכח זה מושג ,וכל דבר המושג
אין ליחסו שהן שלו שמו עליו כי יכול האדם להשיג כח ההוא ולעשות בו כרצונו .אך כלל כל
הכוחות והברואים מיוחסין אליו לבדו והן הן גבורותיו ,כי לא ניתן לשכל להשיג שרשי כלל
גבורותיו .והן אשר היו במצרים ט' מכות מג' שרשי הכוחות אמ"ש כמ"ש אדמ"ו ז"ל בפי'
על ישעיהצז ,ומכת בכורות כלל הכל .ולכן בכל מכה לא היה רק מצוה למשה לעשות לבד
והוא עשה ע"פ ציווי ה' ובמכת בכורות היה מצוה לכל ישראל לעשות פסח שהוא כלליות,
ואלו כל הגבורות וכחות הן עצמן וגבורתן אינן שלהן אלא הוא עשאן ועל פיו יצאו ועל פיו
צו

כן מבואר בע"ח שער מ' דרוש י"ג .ועי' בכתבי רמ"מ משקלוב ח"ב ליקוטים אות יח ,ז"ל :מטטרון הוא ביצירה

וסנדלפון בעשיה .והן סוד חיה אופן .ושניהם בפנימיות לבוש השכינה ,סוד מלכות ו"ק .אבל סוד שרף שהוא
בבריאה הוא בכח חיצוניות ,והוא סוד מיכאל מלבוש החיצון כו'.
צז

ז"ל רבינו בביאורו לישעיה ד ,ו :מחרב מזרם וממטר ,ג' לגיונות של הקב"ה שנפרע בהן מעוברי רצונו ,והן ג'

אמות אמ"ש ,חורב – אש ,זרם – רוח ,מטר – מים ,ובסדום נפרע באש ,ומבול במים ,ודור הפלגה ברוח להפיצם
על פני כל הארץ ,ומצרים בשלשתן :דם וצפרדע במים ,ארבה ברוח ,שחין באש ,ובברד היו שלשתן ,הוא עצמו
מים 'ואש מתלקחת בתוך הברד'' ,ויהי קולות וגו' ' הוא ברוח כו'.
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יבואו ,לכן הן עצמן ולא שלהן ,והגילוי שנתגלה שזהו כבודו שנתגלה לכל היה על ידי
משרע"ה שלא נטל מזה כבוד ח"ו לעצמו רק אדרבה היה משפיל את עצמו בכל דבר ומגלה
לכל שהן ע"פ ה' לבדו ולמען ישראל וגם הוא א' מעבדיו ,וזהו בכבודו ובעצמו .ולכן בכל
הסיפור יציאת מצרים אין לנו זכרון לזכור ח"ו את משה ,כי אסור לנו לשתף שום דבר
לכבודו ולעצמו ,ואין השבח תלוי במשה רק בה' לבדו ,וכל המשתף שם שמים ודבר אחר
נעקר מן העולם .ולכן כתיב ויאמינו בה' ובמשה עבדו ,כלומר לא לגדולת משה נאמר זה,
אדרבה להאמנת ישראל וענות משה שהאמינו שה' עשה כל זאת ומשה אינו רק עבדו ככל
הברואים שבעולם שמחוייבין לעשות רצונו .ולכן אז ישיר משה ובני ישראל כולם יחד
ששוין כולם בנס ,וזהו כבודו ועצמו ,שכל הכבוד והגבורות הן שלו ממש ,והוא עיקר
אמונתנו ושבח משה רבינו שלמד תורה לנו ושהיה רוחו נמוכה יותר ממוכה שחין כמ"ש
במדרש )אדר"נ פ"ט( .וקצת מזה שמעתי מאדמ"ו הגאון ז"ל[.

ביד חזקה זה הדבר וכו' בזרוע נטויה זה החרב .שהם שני ידיים .ודבר הוא כולל ה' ראשונות,
וחרב שהוא מכת בכורות כולל ה' אחרונותצח .ובדבר עצמו יש ה' מינים ,שהם בסוסים וגו'
)שמות ט ,ג(צט .ואף שבמצרים לא לקו אלא באצבע אחת ,כל אצבע ואצבע היה כולל בעשר
בעשר מכות.
צח

היינו ימין ושמאל ,חסדים וגבורות בה' אצבעות של ב' הידיים .וחרב הוא מבינה )'וחרב' גי' גבורה ,עי' פרע"ה

שער היצירה פ"ה ובסדור האריז"ל הגדש"פ ד"ה ובזרוע( ,ודבר הוא מחסדים .ועי' בביאורי אגדות לרבינו ב"ק
ס ,ב ,ובפי' ר"א בנו שם ,דדבר מימין וחרב באמצע ורעב משמאל ,יעו"ש.
צט

לשה"כ שם :הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד .ועי'

זוה"ק וארא לא ,ב :אלא הא כתיב בקדמיתא הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה ,אמאי בכלהו לא כתיב יד ה'
אלא הכא ,איהו ידא בחמשה אצבעאן ,דהא בקדמיתא כתיב אצבע אלהים היא ,והכא כלהו חמש אצבעאן ,וכל
אצבעא ואצבעא קטל זינא חדא ,וחמשה זינין הוו דכתיב בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן ,הא חמשה
זינין לחמשה אצבעאן דאקרון יד.
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בזרוע נטויה זה החרב .פירוש ,שהיה חרבו נטויה על מצרים במכת בכורות עד שיצאו לעין
כל .וע"ז מביא ראיה מירושלים ,ששם היה חרב נטויה ,ומביא ראיה שגם כאן שכתוב
ובזרוע נטויה היינו חרב נטויה.
ובאותות זה המטה .פירוש אותות הוא מה שאומרים זאת יהיה וכן היה ,זהו נקרא אותק.
ומופת הוא שינוי הטבעקא .וזהו ובאותות זה המטה פי' זהו האותות שהיו על המטה ושהיו
מתחלת בריאת עולם כתוב עליו כל העשר מכותקב.
ק

עי' בדברי רבינו באד"א דברים יג ,ב ,עה"פ ונתן לך אות או מופת ,ז"ל :אות הוא לעתיד ,שנאמר הגידו

האתיות לאחור ,והוא מלשון ואתה מרבבות קדש ,אתא בקר וגם לילה ,שמראה אות שיתקיימו דבריו לעתיד,
עכ"ל .ועי' רמב"ן שם שהאריך בזה.
ויעו' בהגדש"פ יד חזקה לר"י חבר בד"ה ובאותות ,שביאר העניין ,וז"ל :הענין שמצינו הניסים והנפלאות שעשה
הוא יתברך בעולמו ע"י ישראל ,וכמו שראינו שהיה בדורות הראשונים היו על שני אופנים ,האחד נקרא אותות,
והוא שמצינו שציוה הוא יתברך לעשות בתחילה סימן ואות על הפלא הזה שיהיה אח"כ ,כמו שמצינו באלישע
שאמר ליואש מלך ישראל שיקח חיצים לירות נגד ארם וירה שלש פעמים ,והיה הכנה שיכה אח"כ את ארם,
ולולי שעשה הסימן בתחילה לא היה בא המופת אח"כ ,וכמו שמצינו שכעס הנביא על מלך ישראל ואמר לו
להכות חמש או שש פעמים אז הכית את ארם עד כלה כו' ,עכ"ד.
קא

עי' באד"א שם שכ' :ומופת הוא שינוי הטבע ,והוא לשון פיתוי ,כי שינוי הטבעי מפתה לב האדם להאמין

דברי המפליא לעשות ,עכ"ד .ולולא דבריו היה אפשר לפרש עד"ז דמופת מלשון פיתוי דהיינו הרחבה ,כמו
שתרגם אונקלוס עה"פ )דברים יב ,כ( כי ירחיב – ארי יפתי .וכן תרגם אונקלוס בכל מקום 'רוחב' – 'פתייה'.
והיינו שהמופת הוא הרחבה והוצאה מגדרי הטבע.
קב

כמ"ש רבינו לקמן בד"ה אלו עשר מכות .וכן בפי' חד גדיא ,יעו"ש .ועי' בשמו"ר ח ,ג ,א"ר יהודה המטה משקל

מ' סאה היה ושל סנפרינון היה וי' מכות חקוקות עליו נוטריקון ,דצ"ך עד"ש באח"ב.
וכוונת רבינו לפרש הטעם שנקרא המטה 'אותות' ,שלכאורה לא היה המטה אלא החפץ שבו נעשה האותות ואינו
האותות עצמם ,וע"ז פירש דענין האות הוא מה שאומרים זאת יהיה ,וה"נ על המטה היו כתובים כל הי' מכות.
וביאור העניין שעל המטה היו כתובים האותות ,עי' בהגדת יד חזקה שם שביאר בזה ,וז"ל :והענין הוא ששבט
המושל אשר בידו יתברך להנהיג עולמו מכונה בשם מטה ,ודבר זה נמסר אח"כ לישראל שיהא מסור בידם
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ומופתים זה הדם .פי' הדם שהראה לפני ישראל ,כמ"ש )שמות ד ,ח( והיה אם לא יאמינו
)לך( ]גם לשני האותות האלה כו'[ ולקחת ממימי היאור וכו'קג ,וזה המופת לא היה בכלל
העשר מכותקד.
]וענין שאמר החמשה דברים ,חרב ,דבר ,גילוי שכינה ,מטה ,דם .ודורש מפסוק )דברים כו,
ח( ביד חזקה וזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים .הענין ששלושה עניני מכות
הם :א' שהקב"ה מסלק השגחתו הטובה ויפסד הדבר ההוא מעצמו ,כי המקיים של כל דבר
הוא השגחתו ורצונו .ב' שנותן כח לדבר רע שינקום מזה אשר צריכים לנקום ממנו .ואלו
השניים הם דבר וחרב ,שהדבר הוא סילוק השגחתו ונשאר הדבר בלתי חיות ומת ,וזהו הדין
החזק מאוד ,שאין דבר חזק בעולם דוגמתו ,שברגע אחד יופסק כח החיות ויפסד הדבר
ההוא לגמרי .אך הכח הזה הוא בהעדר והעלם מאוד שאינו ניכר ,רק שידו חזקה שיכול
ליקח מבעלי כוחות רבים כת חיותם ברגע אחד ,מה שאין גבור בעולם יכול לעשות .לכן
אמר 'ביד חזקה זו הדבר'' ,ובזרוע נטויה זו החרב' ,כי זרוע נקרא סיוע ,כמ"ש )תהלים פט,
כב( אף זרועי תאמצנו ,אף זרועי סמכתהו .וכמ"ש באד"ר ,ורבים כמוהו .ו'נטויה' הוא
באיתגליא ,כמ"ש למעלה .וזהו 'בחרב' ,שניכר ונגלה לעין כל שנותן כח להחרב לבא בארצו
לנקום נקמתו באיתגליא ,והוא היפך ה'יד חזקה' .ג' הוא גילוי שכינה כלול משניהם,
בחינה זאת למשול בארץ ובשמים לכל חפצם ולפי מעשיהם כמ"ש צדיק מושל יראת אלהים ,הקב"ה גוזר גזירה
וצדיק מבטלה .ודבר זה התחיל מיציאת מצרים ,ומשה רבינו ע"ה הוא ראשון שנמסר לו שבט המושל למשול
למעלה ולמטה לעשות נפלאות בעולם כפי רצונו ,ונמסר לו זה בעת שנשלח למצרים לגאול את ישראל שהוא
יהיה מנהיגם במדבר בניסים ונפלאות ע"י המטה ,ולכן אמר לו הבורא יתברך ואת המטה הזה תקח בידיך אשר
תעשה בו את האותות .ונקרא אות כפי שהאדם מעורר למטה הוא אות וסימן להתעוררות השפעת רצונו יתברך
בשמים ממעל למלאות רצון יראיו ככל אשר יגזרו ,עכ"ד.
קג

צ"ע דבקרא )שמות ד ,ל( כתיב ויעש האותות לעיני העם ,ולפי"ד רבינו הדם הוא בכלל המופתים ולא בכלל

האותות ,ורק במצרים כתיב )שם ז ,ט( תנו לכם מופת ,ושם עשה משה נס המטה שנהפך לתנין ונס הדם.
קד

היינו שהי' מכות הם ממה שנעשו למצרים ,וכאן איירי ממופת הדם שעשה משה לישראל.
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שמפסיק חיותו מזה ונותן כח לזה ,כמ"ש )שמות ט ,ז( לא מת ממקנה ישראל עד אחד,
)שם ח ,יח( והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן וכו' .ונתגלה לעין כל השגחתו הפרטיות,
לטוב למקיימי רצונו ,והעדר לעוברי רצונו .ודבר זה משותף בין בחרב ובין בדבר ,שמשניהם
נגלה בזה השגחתו הפרטיות ,וזהו גילוי שכינה .ולכל אלו הג' ענינים היה אות ומופת לכל
דבר ,דהיינו 'אות' שהגיד מתחילה שאם לא ישמע יבא הדבר ההוא ,וזהו 'אות' כמ"ש
למעלה .ו'מופת' הוא שינוי הטבע ,כמ"ש למעלה ,בכדי שלא יהא פתחון פה לומר שהוא
במקרה ח"ו .ודרש ש'אות' קאי על 'המטה' ,ו'מופת' על 'הדם' ,והיינו שהמכות היה כתוב
על המטה ,כמ"ש למעלה .ו'מופתים' על הדם ,שעשה בזה ב' מופתים :א' שעשה לעיני
ישראל להראות שיש מושל ומנהיג על פרעה ואלוהיו שהוא הנילוס ,ולכן כתוב )שמות ד,
ט( ולקחת ממימי היאור ושפכת וגו' ,כלומר מעט מים ,רק למופת שיראו שיש מושל מנהיג
על כל .ב' היה למכות פרעה ומצרים שנתהפך כל מימי היאור לדם וכו') ,קרוב לענין זה
כתוב במהר"ל מפראג([.
דם ואש ותמרות עשן .פירוש ,דם מלמטה ,ואש מלמעלה ,ועשן באוירקה.
אלו עשר מכות .פירוש ,כך כתובים על המטה דם וצפרדע ,וכן כולם .רבי יהודה היה נותן בהם
סימנים וכו'  .פירוש ,שרבי יהודה סובר שראשי תיבות היו כתובים על המטה דצ"ך כו' ,וכן
מפורש במכילתאקו.

קה

ז"ל רבינו באד"א דברים יג ,ב :ובספרי אמרו אות הוא בשמים ומופת הוא בארץ כו' ,ואל תתמה הלא כתיב

ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש וגו' ,והוא מפני שלעתיד לבוא יראינו הקב"ה נפלאות להודיע שממשלתו
בשמים ובארץ ובאויר ,ולכן יתן אש מן השמים כמו שאמר ברד וגחלי אש וירעם בשמים ה' וגו' ,ודם הוא בארץ
כמו במצרים נתהפך המים לדם ,ותמרות עשן הוא אויר הנהפך .וז"ש ונודעתי לעיני גוים רבים כי אני ה' וגו'
ונתתי מופתים בשמים ובארץ ,וי"ו העיטוף של 'ובארץ' הוא חיבור שמים וארץ ,והוא האויר .וכן בשמים ובארץ
ובאויר יהיה כל שלשה דברים הללו כו'.
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עברה אחת .פירוש ,כמ"ש )חבקוק ג ,ח( אם בנהרים אפך אם בים עברתך .ובהא פליגי רבי
אליעזר ורבי עקיבא ,דר"א סבר דנהרים וים הכל אחד ,ולכן חשיב חרון אפו ועברה לאחד.
ור"ע סבר דנהרים לחוד וים לחוד ,ולכן חשיב חרון אפו לחוד ועברה לחודקז.
כמה מעלות טובות למקום עלינו .והן ט"ו מעלות נגד ט"ו מעלות שבין הארץ לערבותקח ,שהן
קי
שבעה רקיעים וארץ וביניהם ז' אויריםקט ,וזהו שם י"ה ,סולו לרוכב בערבות בי"ה שמו
)תהלים סח ,ה( .ונגדן אמר דוד המלך ע"ה ט"ו שיר המעלות ,ונגדן ט"ו מעלות בעזרה ,ולכן
אמרו שם )סוכה נא ,ב( בשעת פטירתן אנו לי"ה ולי"ה עינינו .והן כנגד ט"ו דורות מאברהם
עד שלמה שאז נעשית סיהרא באשלמותאקיא בבנין הבחירהקיב.

קו

ל"מ כן במכילתא .וכוונת רבינו כאן לפרש דפלוגתת ר"י ורבנן היא על זה גופא ,אם היה כתוב על המטה דם

צפרדע כינים וכו' ,או שהיה כתוב רק בר"ת דצ"ך עד"ש באח"ב .וזהו ר"י היה נותן בהם סימנים ,היינו דס"ל
שכך היה כתוב על המטה.
קז

ענין הנהרים והים ביאר רבינו באד"א לחבקוק שם ,ז"ל :בנהרים היינו שני נהרים הם נחלי ארנון וירדן ,ובכל

אחד מהם שני נהרים כי נבקעו ונחלקו .אם בים עברתך הוא כלל המימות ,כי כאשר נבקע הים נבקעו כל
המעינות של מעלה ושל מטה ושל תהום רבה .והוא פלוגתא דר"ע ור"א בהגדה של פסח ,זה כולל הים כאחד
והנהרות כאחד ,וזה כולל הים והנהרות כאחד כו' ,עכ"ל .אכן עדיין צ"ב מה עניין בקיעת כלל המימות שבעולם
לחרון אף על מצרים ,ואיזה עונש יש מבקיעת כל המימות למצרים.
קח

וכן הביא בהגדת הרוקח בשם מדרש תדשא.

קט

חגיגה יב ,ב ,ריש לקיש אמר שבעה ואלו הן ,וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות .וא"כ ערבות הוא

הרקיע השביעי ,ויש ז' אוירים ,ו' בין הז' רקיעים וא' בין הרקיע התחתון לארץ .וא"כ בין שמים לארץ יש ט"ו
מעלות ,ז' רקיעים ,ארץ ,וז' אוירים.
קי

י"ה גי' ט"ו .שעד ערבות יש ט"ו מעלות.

קיא

זוה"ק יתרו פה ,א :ר' אבא אמר דקיימא סיהרא באשלמותא ,דתנינן ביומוי דשלמה קיימא סיהרא

באשלמותא ,אימתי באשלמותא ,דקיימא בחמשה עשר ,כמה דתנינן אברהם ,יצחק ,יעקב ,יהודה ,פרץ ,חצרון,
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לא את אבותינו בלבד גאל וכו' .פירוש ,כי אותנו הוציא ,שנאמר )דברים ו ,כג( ואותנו הוציא,
וא"כ ההבטחה ואותנו הוציא משם למען הביא נמי עלינו נאמר ,דכתיב )שם( למען הביא
אותנו.
לפיכך אנחנו חיבים להודות וכו' .אמר כאן ט' שבחים ,והעשירית ונאמר לפניו שירה חדשה
הללויה הללו עבדי ה' .ומתחלה לא היה יכול לומר הללו עבדי ה' ,כי אלו היו"ד שבחים הם
כנגד היו"ד מכות ,ואמרינן במסכת מגילה )יד ,א( למה לא אמרינן הלל בפורים ,מה מעבדות
לחירות אמרינן ממיתה לחיים לא כל שכן .ומשני ,בשלמא התם הללו עבדי ה' ולא עבדי
פרעה ,אבל בפורים אכתי אנן עבדי אחשורוש .ולכן מתחלה לא היו יכולין לומר הלל ,כי ט'
שבחים הראשונים הוא נגד ט' מכות ובכולן היו עדיין עבדים ,אבל ונאמר לפני שירה חדשה
הללויה שהוא מכת בכורות עכשיו הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעהקיג.
מעבדות לחירות .הוא נגד יציאת מצרים .מיגון לשמחה ,הוא על הים ,כי אז היו בצרה גדולה,
]כמ"ש בשיר השירים בפי' אדמ"ו הגאון ז"לקיד[ .ומאבל ,הוא אצל הר סיני ,כמ"ש )שמות
לג ,ד( וישמע העם וכו' ,ויתאבלו ולא שתו וגו' ,ליום טוב ,שהוא יום הכיפורים ,שירד משה
רם ,עמינדב ,נחשון ,שלמון ,בועז עובד ,ישי ,דוד ,שלמה ,כד אתא שלמה קיימא סיהרא באשלמותא ,הדא הוא
דכתיב וישב שלמה על כסא ה' למלך.
קיב

זוה"ק ויצא קנ ,א :דעד כען שלמה לא הוה שלים ,כיון דאשתלים כתיב וה' נתן חכמה לשלמה ,וכתיב ותרב

חכמת שלמה ,דקיימא סיהרא באשלמותא ובי מקדשא יתבני.
קיג

ירושלמי פסחים פ"ה ה"ה :אמר רבי לוי כשם שניתן כח בקולו של משה כך ניתן כח בקולו של פרעה .והיה

קולו מהלך בכל ארץ מצרים מהלך ארבעים יום ומה היה אומרקומו צאו מתוך עמי .לשעבר הייתם עבדי פרעה
מיכן והילך אתם עבדי ה' .באותה שעה היו אומרים הללויה הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה ,ע"כ .ומבואר שרק
אחר מכת בכורות שחררם פרעה מעבדותם ,ורק עתה יכלו לומר הללו עבדי ה'.
קיד

ז"ל רבינו בשיה"ש ב ,יד אופן ב' :הענין קאי על שעה שעמדו ישראל אצל הים והיה אז עת צרה גדולה שהים

לפניהם ומצרים לאחריהם וחיות רבות ונחשים עקרבים בצדם והביטו השמימה והנה שר של מצרים עם אלף
אלפים רבבות לוחם עמם ,וזהו בחגוי הסלע ובסתר המדרגה כו'.
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מההר עם לוחות שניות ,ואמרו בגמ' )תענית כו ,ב( לא היו ימים טובים לישראל כחמשה
עשר באב וכיום הכיפורים .ומאפלה לאור גדול .פירוש ,ממדבר שהוא ארץ חושך וצלמות,
לארץ ישראל שהוא אור גדול .ומשעבוד לגאולה .פירוש ,בימי השופטים היה שעבוד ,כמו
שכתוב בשופטים .לגאולה בימי דוד ושלמה שאז היו יושבים לבטח והיתה גאולה שלימה.
הללו עבדי ה' .ביאר ג' דברים :עש"ןקטו .נפש הם 'עבדי ה' ' .שנה 'מעתה ועד עולם' .עולם
'ממזרח שמש עד מבואו' .והד' כולל הכלקטז ,שכולם יהללו ויברכו את שם ה'.
בצאת וכו' .ומפרש השגחתו הפרטית אשר היה עלינו .ישראל הם הזכרים ,ויצאו מעבדותם.
בית יעקב הן הנשים ,ויצאו מעם לועז ,מעם אשר לעז האיך לא עשו זימה בנשי ישראל.
ובצאת ישראל ממצרים הוציאם מן הלעז ,הראה לכל גדלותו וגבורתו שלא שלטו
בנשותיהן ,וכמש"כ בזוהר עה"פ )שמות טו ,כה( ושם נסהוקיז .וכמו שאמרו חז"ל )שמ"ר א,
פח( אחת היתה ופרסמה הכתוב.
היתה יהודה לקדשו .כי תיכף נבחר יהודה לראש וראשון לכל הדגליםקיח.
קטו

עולם שנה נפש .ספ"י פ"ג מ"ג.

קטז

צ"ב מהו הד'.

קיז

זוה"ק נשא קכד ,ב :בגין דמצראי הוו אמרי דבנייהו דישראל הוו מנייהו ,והוו כמה בישראל דחשדין

לאנתתייהו בדא ,עד דקודשא בריך הוא מטא לון להאי אתר ובעא למבדק לון מה כתיב ויבאו מרתה וגו' ,ויצעק
אל יי' וגו' ,אמר קודשא בריך הוא למשה משה מה את בעי הא כמה חבילין קיימין גבייכו הכא ואנא בעינא
למבדק הכא נשיהון דישראל ,כתוב שמא קדישא ורמי למייא ויבדקון כלהון נשי וגוברין ולא ישתאר לעז על בני,
ועד דיבדקון כלהו הכא לא אשרי שמי עלייהו ,מיד ויורהו ה' עץ וישלך אל המים דא שמא קדישא ההוא דהוה
כותב כהנא למבדק נשיהון דישראל ,כדין שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו .ואי תימא נשיהון דישראל יאות
אינון אמאי ,אלא אוף אינון בעיין דלא אסתאבו בנשיהון דמצראי ,ונשיהון דישראל לא אסתאבו במצראי כל
אינון שנין דהוו בינייהו ,וכלהו נפקו גוברין ונוקבין זכאין ,ואשתכחו זרעא דישראל קדישין זכאין.
קיח

עי' אברבנאל בראשית מט ,א ,שפי' הפסוק לא יסור שבט מיהודה ,ז"ל :אבל אמר בשבט ר"ל כל מנוי מעלה

והנהגה ושררה על יתר אחיו וזאת המעלה אמר שלא תסור מיהודה כו' .והיינו דלעולם היה יהודה ראשון לכל
39

ישראל ממשלותיו .שנפל פחדם על כל האומות ,כמ"ש )יהושע ב ,י( כי שמענו את אשר
הוביש ה' וכו' .וכן תיכף כשיצאו ישראל ממצרים היו יהודה מקודשין בקדושתו ,כי הפרישן
להיות עם קודש כי קדוש הוא ,וכן ישראל ממשלותיו ,שהיו מושלים מחמת שהם עבדיו
והוא מושל בהם ,כענין )ספרי דברים א ,ז( הדבק לשחוור וישתחוו לך וכו' ,עד שמשלו
בצאתם ממצרים על כל דבר שבעולםקיט ,וזהו הים ראה וכו'קכ.
ראה וינוס .כי בעת יבושת הים יבשו כל מימות שבעולםקכא ,לכן אמר וינוס ,שנס מכל וכל.
הירדן לא נס ,רק שב לאחור ועמד במקומו מרחוקקכב .ההרים רקדו וכו' בעת מתן תורהקכג.
גבעות כבני צאן הם נחלי ארנוןקכד .מלפני אדון חולי ארץ כלומר מלפני האדון שעשה ארץ,
דבר ,וזו היא מברכת יעקב ליהודה .וע"ע ברד"ק כאן וז"ל :ומה שאמר יהודה וישראל ,כי מעת צאתם ממצרים
היה יהודה לראש ונוסע ראשונה כברכת יעקב אביהם שברכו יהורה אתה יודוך אחיך ,עכ"ד.
קיט

עי' מש"כ בזה הגר"פ מפלאצק תלמיד הגר"א בס' מדרש חכמים ,ז"ל :וישראל לממשלותיו פי' שאז זכו

ישראל לממשלתו ית' להיות מושלים בכל העולמות כולם כמו שהוא ית' מושל בכולם ,ולא עוד אלא שהיו
מושלים בו ית' כמד"א צדיק מושל ביראת אלהים שאמר אלהים אני מושל בעולם ומי מושל בי צדיק ,עכ"ל.
קכ

ועי' בהגדת חיי אדם שכתב :ישראל ממשלותיו ,שנתן להם הממשלה עד שהים ראה אותם וינוס .ע"כ .ויתכן

דזה גם כוונת רבינו ,שהים נס מפני ישראל ממש ,שהממשלה שלהם.
קכא

מכילתא בשלח מס' דויהי פ"ד :ויבקעו המים ,כל מים שבעולם נבקעו ומנין אתה אומר אף המים שבבורות

ושבשיחין ושבמערות ושבכד ושבכוס ושבצלוחית ושבחבית נבקעו שנ' ויבקעו המים ויבקע הים אין כתיב כאן
אלא ויבקעו המים מלמד שכל המים שבעולם נבקעו ,ומנין אתה אומר אף המים העליונים והתחתונים נבקעו שנ'
ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהומות כו'.
קכב

היינו דקאי על נס בקיעת הירדן ,שאז עמדו המים מרחוק ,וכלשה"כ יהושע ג ,טז :ויעמדו המים הירדים

מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד מאדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו
והעם עברו נגד יריחו.
קכג

כמבו' בפסחים קיח ,א.

קכד

היינו דקאי על זמן הנס בנחלי ארנון ,במדבר כא ,טז.
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ובעת הבריאה היה תנאי זה ,כמו שאמרו )בר"ר ה ,ד( וישב הים לאיתנו .ואמר לשון חולי,
שכבר עשה גבורתו בים ,אשר עשה חול גבול לים ,כמ"ש )ב"ב עג ,א( פוק חזי גבורתא
דמארך וכו'קכה .מלפני אלוה יעקב זה הירדן ,כמ"ש )בראשית לב ,יא( כי במקלי עברתי את
הירדן ,ואמרו חז"ל )ב"ר עו ,ה( שיבש את הירדן.
ההופכי הצור וכו' .הוא בשעת מתן תורה ,כי במדבר סין היה הנס של הצור .חלמיש למעינו
מים הוא נגד ארנון ,כמ"ש )במדבר כא ,טו( ומשם בארה כו' ,אסוף את העם ואתנה להם
מיםקכו.
שפוך חמתך וכו' .אומר כאן ,בכדי שיהא שייך אחר זה לומר לא לנו ה' לא לנוקכז .והטעם
שמפסיק את ההלל ,שחצי הראשון קאי על גאולת מצרים ,והחצי השני קאי על גלותנו
וגאולתנו לעתידקכח .לכן מתחילין בשפוך חמתך שאין מתרומם קרני הצדיקים עד שיכלו
הפושעיםקכט ,ולכן מתחילין בשפוך חמתך ואח"כ אומרים לא לנו.

קכה

ויתפרש לפי"ז 'מלפני אדון חולי ארץ' מלפני האדון שעשה הארץ עי"ז ששם חול גבול לים ,שעי"ז נעשה ארץ,

וכמאה"כ )בראשית א ,ט( יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה.
קכו

והיינו שפסוק זה קאי על לעיל ההרים רקדו כאלים גבעות כבני צאן ,שההרים רקדו מלפני ההפכי הצור אגם

מי ,וגבעות כבני צאן מלפני ההופך חלמיש למעיינו מים.
קכז

היינו ש'לא לנו' הוא המשך להתחינה שב'שפוך חמתך'.

קכח

כ"כ הרבה ראשונים ,עי' מנהגי מהרי"ל מנהגי ההגדה סי' כט ,זבח פסח לאברבנאל ,פסח דורות ,וכ"ה בלבוש

סי' ת"פ.
קכט

עי' לעיל הערה עג והערה עז מש"נ בזה.
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עצביהם כסף וזהב .שבכל דבר יש חומר ,פועל ,צורה ,תכליתקל .והחומר הוא כסף וזהב,
ופועל מעשה ידי אדם .צורה פה להם ,תכלית כמוהם יהיו עושיהם.
פה להם ולא ידברו .כי הראשונים עשו עצביהם שהיו יכולים לדבר ע"י כישוף ,כמ"ש )ירמיה
נא ,מד( והוצאתי את בלעו מפיו .אך לא ידברו בפה ,כי אם היה המעשה ביד היה היד מדבר,
וכן בכל הד' חושים ומישוש והילוך ,הכל לא ע"י האברים השייכים להחושקלא.
טוב לחסות בה'' .חסיון' ,שהאדם חוסה בו מעצמו ,והוא לא הבטיח ,ו'בטחון' נקרא
שהבטיח .ואמר שטוב לחסות בה' אף שלא הבטיח ,מעל האדם שהבטיחקלב .מבטוח
קל

יסוד זה נפוץ מאוד בד' הראשונים והפילוסופים .עי' במ"ש הרמב"ם בס' מלות ההגיון שער ט' .ורבינו הביאו

כמה פעמים ,עי' ריש ס' משלי ,ושם י ,טז .וכן בביאורו לחבקוק ב ,יט .ובאמרי נועם סא ,א .ובליקוטים שבסוף
ספד"צ ד"ה סוד שם הוי"ה ב"ה .ועי' לעיל ד"ה הא לחמא עניא מה שהאריך רבינו בביאור יסוד זה.
קלא

עי' יונת אלם לרמ"ע מפאנו ח"א פי"ד ,ז"ל :והנה העצבים ההם אם יהגו אינו בגרונם ,כמפורסם מהעגל

שהיה טס בפיו ומאנדרטי של נבוכדנצר ששמו בו ציץ הזהב עד שהוציא דניאל בלעו מפיו )שיהש"ר ז ,ט( ,אם כן
אין זה דבור אלא הגה יוצא מאליו ואין כחן לא בפיהם ולא בגרונם ,עכ"ל.
קלב

עי' מ"ש רבינו בביאורו למשלי יד ,כו ,ז"ל :כמ"ש טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים ,והפסוק הזה בעצמו אין

לו פירוש לכאורה .והענין כי יש שני חלקי בטחון ,אחד שהקב"ה מבטיחו לתת לו הון רב ועושר כמו שהבטיח לו
הש"י לאברהם שיעשירו ,וזה נקרא בטחון .וחלק הב' הוא שהקב"ה אין מבטיחו אך האדם בעצמו שם בטחונו
בה' ,וזה נקרא חסיון ,וכמ"ש צור חסיו בו שהצור הוא למחסה לאדם מזרם וממטר כאשר ינוח שם בעצמו אך
הצור לא הבטיחו שיהי' לו למחסה .וז"ש טוב לחסות בה' הוא חלק הב' ,כלומר שמעצמו ישים וישליך יהבו על
ה' אף שלא הבטיח לו ה' ,ממה שישים בטחונו באדם אף לאחר שהבטיח האדם לו לעשות הטוב ,וזהו מבטוח
באדם ,עכ"ל.
וע"ע בכד הקמח לרבינו בחיי ,ערך ביטחון ,ז"ל :ואמר דוד ע"ה טוב לחסות בה' מבטוח באדם ,ביאורו כי יש
הפרש בין לשון חסיה ובין לשון בטחון ויאמר הכתוב כי טוב הוא שיחסה אדם בצלו של הקב"ה מבלעדי הבטחה
יותר ממה שיבטח באדם ,כי התועלת ודאית בחסייתו של הקב"ה ותועלת האדם מסופקת אפילו אחר הבטחתו,
כי הוא בעל מקרים ושמא לא יוכל להשלים מה שהבטיח ,ולכך לא אמר לבטוח בה' מבטוח באדם ,כי זה לא
היה צריך לומר כו' ,עיי"ש.
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בנדיבים .כלומר שהוא נדיב ליתן אף שלא הבטיח ,ועתה הבטיח ,אעפ"י כן יותר טוב לחסות
בה'.
כל גוים סבבוני .מרחוק .סבוני .אותן שהיו מרחוק באו אלי ,והן עכשיו קרובין אלי וסבוני .גם
סבבוני .ועוד נוספו אחרים תחתיהם להיות סובבים אותי גם מרחוק ,אעפ"י כן בשם ה' וכו',
סבוני כדבורים .כלומר שהן עלי ממש ואינו חסר להפיל אותי ולהרוג ,אעפ"י כן בשם ה' וכו'.
דחה דחיתני .אעפ"י שהפילו אותי לארץ ואינו חסר רק חיתוך הראש ,צריך האדם לבטוח
בהשי"ת שה' עזרניקלג.
קול רנה וישועה .כמ"ש )תהלים יג ,ח( ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה'
וכו' .והיינו ואני בחסדך בטחתי קודם המלחמה .יגל לבי בישועתך בעת הישועה שהוא
בשעת מלחמה .אח"כ לאחר המלחמה והישועה אשירה לה' כי גמל עליקלד .ואמר הרנה
קודם הישועה ,כלומר שבטוח לבי בה' ,שאצלי הרנה קודם הישועהקלה.
קלג

ברכות י ,א ,אפי' חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים כו'.

קלד

עי' מש"כ רבינו באמרי נועם כח ,ב ,ז"ל :וי"ל ע"פ מ"ש הבה"ג על מ"ש פ' עקב הוא תהלתך והוא אלהיך זו

מצות עשה .ולהבין ענין הכפל לשון הוא ע"ד מ"ש ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה' וגו' ר"ל
קודם הישועה אני בוטח בך שתושיעני ,וע"כ כתיב יגל לבי בישועתך בלשון עתיד שאני בטוח שבודאי יגל לבי

בישועתך ,ואחר שכבר נעשה הישועה אז אשירה לה' וגו' .וז"ש עזי וזמרת וכו' עזי הוא קודם הישועה ואח"כ
וזמרת .וז"ש הוא תהלתך פי' שצריך מתחלה להודות לו על שכבר עשה לך טובות ואח"כ והוא אלהיך שתתפלל
אליו שיעשה לך מה שאתה צריך ,עכ"ד.
קלה

מפורסם בשם הגר"ח מבריסק בפי' הפסוק ואני בחסדך בטחתי ,שמרוב הבטחון שיש לי בהקב"ה הרי אף

קודם שיושיעני 'יגל לבי בישועתך' כאילו כבר נושעתי .ולכאו' זמ"ש רבינו כאן שהרינה קודם הישועה מצד
הבטחון שבוטח בקב"ה שיושיעו.
וכעי"ז כ' השל"ה )תורה שבכתב שובבים ת"ת בשלח ד"ה אמנם( וז"ל ,בזה מבואר המדרש שעתידין ישראל לומר
שירה לעתיד לבא ,כלומר עתידין כשיתבשרו להגאולה יאמרו שירה על מה שעתיד לבא דהיינו על הנסים שיבאו
שיתבשרו עליהם ,ויקדימו לשורר מיד ויהיו בחוזק אמונתם כאלו נעשה .וזהו שירו לה' שיר חדש ואחר כך כתיב
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אדיר במלוכה וכו' .שמעתי מאדמו"ר הגאון ז"ל ,שבכאן הוא ג"ר וז"ת וב' נעלמים ,כך
שמעתי סתם .והיינו שיש בכל חרוז ג' אותיות של אל"ף בי"ת ,ואח"כ ששה פעמים 'לך' נגד
ששה קצוות .לך ולך מעלה ומטה .לך כי לך הוא מזרח ומערב .לך אף לך צפון ודרום .לכן
אמר 'אף' שהצפון נכלל בדרוםקלו .לך ה' הממלכה הוא השביעית כלל הכל .וב' נעלמים .כי לו
נאה כי לו יאה .והן ג' בחינות שבמלכות ,סוד ק"ק כולל ג' ,והן סוד שם ע"ב ,גימטריה 'נאה
יאה' .והן ז' פעמים נגד ז' רקיעים ,סוד ע' וב' נעלמיםקלז ,והארץ  -היא השמינית כלל הכל,
הוא בתי"ו ג' בחינות ,כי הארץ היא בחינה אחרונה ,רשימו דכלא ,והוא כלל היחוד ,ועיקר
הגילוי הוא ב'מלוכה' ו'כהלכה' עפ"י התורה והשגחתו ,והבן.
חד גדיא דזבין וכו' .פירוש ,כלל גדול אצלנו שכל הטובות שהיו ושיהיו עוד בין בעולם הזה
ובין בעולם הבא את כולם ירשנו מאבותינו בעת שבירך יצחק את יעקב .ולולא הברכות
חסרנו את כל ,והכל היו לעשיוקלח .והסיבה להברכות היו שני גדיי עזים .ואמרו )פרקי דר"א
פל"ב( וכי מאכלו של יצחק היו שני גדיי עזים ,אלא אחד לפסח ואחד לחגיגה .ורבותינו
דרשו )וק"ר כא ,יא( קח לי משם שני גדיי עזים טובים ,טוב לך וטוב לבניך ,טוב לך שתירש
את הברכות וטוב לבניך שיזכו להביא שני שעירים לכפר עליהם ביום הכיפורים אחד לה'
ואחד לעזאזל .ונראה דהא בהא תליא ,כמו שהשעירים של יום הכיפורים אחד בא לכפר

כי נפלאות עשה ,ואף על פי שעדיין לא נעשה הוא כאלו עשה .וזהו תשורי מראש אמנה כלומר תתחיל לשורר
מראש דהיינו מקדם אשר נעשה ,וזה לך מצד אמונה ,עכ"ל.
קלו

דלעולם שמאלא אתכליל בימינא כנודע ,עי' זוה"ק בראשית טז ,א.

קלז

עי' לעיל הערה פג.

קלח

זוה"ק תולדות קמב ,א ,רבי יוסי אמר תא חזי אי ח"ו בההוא זמנא יתברך עשו לא ישלוט יעקב לעלמין ,אלא

מעם קודשא בריך הוא הוה וכלא באתריה אתא כדקא חזי.
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ואחד בא לפייס את השטן שלא יקטרג ,כך השעירים כו'קלט .וידוע כי הברכות מסר יעקב
אבינו ע"ה לבנו ליוסף ,גם הבכורה נתן לו ,וכשבירך יעקב לבניו בכל השבטים לא נאמר
לשון ברכה וביוסף כתיב )בראשית מט ,כו( ברכות אביך וכו' תהיינה לראש יוסף .וגם זה
ידוע שהשבטים גברה קנאה ביניהם ומכרו אותו למצרים כדי לבטל הברכות והבכורהקמ,
ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים .וכתיב )שמות ד ,יז( ואת המטה הזה תקח בידך אשר
תעשה בו את האותות .שהיו מחמת המטה .וכן ענני כבוד ,וכל הטובות שהיו בבית המקדש
נקרא על המטה ,כמו שנעשה בימי משה היה זכות המטה ומשה מסר ליהושעקמא .וזה
שרמז בעל האגדה ,היאך נתגלגל הדבר בבואם למצרים ובאיזה זכות נגאלו מה שהיה
מראש ועד סוף .וזה שאמר 'חד גדיא'.
ואתא שונרא וכו' .פירוש ,כי טבע השונרא היא מתקנאת ,וזהו קנאת השבטים שקנאו
ביוסף.
קלט

נשמט כאן ההמשך ,ובליקוטי תורה בסו"ס אמרי נועם אי' :כן השעירים שהביא יעקב ,א' לקבל הברכות

והב' לפייס את השטן שלא יקטרג כידוע ,וד"ל .עכ"ל.
ועי' זוה"ק תולדות קמב ,ב ,רבי יהודה אמר רמז הכא דזמינין בנוי דיעקב לקרבא שני שעירים חד ליי' וחד
לעזאזל ביומא דכפורי ,ובגין כך קריבת שני גדיי עזים חד בגין דרגא דלעילא וחד בגין לכפייא דרגיה דעשו דלא
ישלוט עליה דיעקב ,ועל דא שני גדיי עזים.
קמ

הבכורה נתנה ליוסף אחר שבלבל ראובן יצועי אביו ,כמבו' בב"ב קכג ,א .אך יל"ע מ"ש רבינו על הברכות,

שלכאו' ניתנו ליוסף רק אח"כ בשעת פטירתו של יעקב .ואולי כוונת רבינו לברכותיו של יצחק ליעקב שניתן
להבכור ,כפי שרצה יצחק ליתן לעשו מפני שהיה בכור .ואכמ"ל.
קמא

עי' הקדמת הזוהר ו ,ב :וביד המצרי חנית דא מטה האלהים דהוא אתמסר בידיה כמה דאת אמר ומטה

האלהים בידי ,ודא איהו מטה דאתברי ע"ש בין השמשות וחקוק ביה שמא קדישא גליפא קדישא ,ובהאי חב
בסלע כמה דאת אמר ויך את הסלע במטהו פעמים ,א"ל קודשא בריך הוא משה לא יהבית לך מטה דילי להאי,
חייך לא יהא בידך מכאן ולהלאה ,מיד )כ"ח ב( וירד אליו בשבט בדינא קשיא) ,שמואל ב' כ"ג( ויגזול את החנית
מיד המצרי דמההיא שעתא אתמנע מניה ולא הוה בידיה לעלמין ,ע"כ .ומבואר שעד אותה שעה הייתה בידו.
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ואתא כלבא .זה פרעה ,כדאיתא במדרש )שמו"ר ט ,ב( שמשה הכה את פרעה ככלב.
ואתא חוטרא .זה המטה שהכה לפרעה.
ואתא נורא .זה היצר הרע.
ושרף לחוטרא .פירוש ,זכות המטה שהכה בו.
ואתא מיא וכבה לנורא' .מיא' זה כנסת ישראל ,כמ"ש )שמואל ב יד ,יד( כי מות נמות וכמים
הנגרים ארצה' .לנורא' זה היצר הרע .ולכך תפס בעל הגדה שם בני עמנו ישראל 'מים' ,כי
אמר סוף התכלית ,וזהו סוף כל האדם .וזהו מים לגבי יצר הרע ,שהוא מלאך ובוער כאש
תמיד ,לא יגר ארצה .ואמר 'וכבא לנורא' ,שיצא מבית קודש קדשים כמו נוראקמב.
ואתא תורא .זה אדום.
ושתא למיא .זה כנסת ישראל.
ואתא השוחט .זה משיח בן יוסף.
ושחט לתורא .שיהרוג את אדום.
ואתא מלאך המות כו' .כי משיח בן יוסף יהרגקמג.
ואתא הקב"ה כו' .לכך חוזר לראש בכל פעם ,כי מיד שגברה יד ישראל חוזר לו כל הברכות
וכשגבר יד האומות נהפך להם הברכותקמד ,ולבסוף יהפכו לנו כל הברכות במהרה בימינו
אמן.
קמב

יומא סט ,ב ,נפק אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים.

קמג

סוכה נב ,א ,הא הספידא כו' על משיח בן יוסף שנהרג.

קמד

עי' בר"ר סז ,ז ,עה"פ והיה כאשר תריד כו' אם ראית אחיך פורק עולה של תורה מעליו גזור עליו שמדים

ואתה שולט בו ,ע"כ .אכן צ"ב שכל זה רק שלא יהיה ליעקב הברכות ועשו יפרוק עולו של יעקב ,אך היכן נתבאר
שנהפך להם הברכות ,ויל"ע.
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