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 בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו בר"ה 

כוֹ ל כֹּ ם עֹול  ל ש    ִרּבֹונוֹ  ֵלי ,לי  ד  ל ּבְּ א  ר ַהּסֵ נוּ ז ש   ִרי א  סַ "ם אֹומְּ ח ּפ 

רוֹ ה ַמּצ   זּ  ",רּומ  ג  ה ש   נ  ִמי 'גד ּכְּ ע  ִרי   אראוֹ ם ּפְּ ת  א ִגַמטְּ  1+  621] ברּכ 

 =620].  

ֵליי כִּ  ד  ל ּבְּ ִהיאר ַהּסֵ ל    גלחֵ ר  ּבְּ  ש   ּגַ ִחינ  ה ִמתְּ יל ש   ה ַהּבְּ ש  ת ּבֵ ּד  קְּ  ,דַהּמִ
                                                           

ד ג' ּפְּ  א גֶּ נֶּ זֶּּה ּכְּ ֶּ רֹור", ש  ה ּומָּ ַסח ַמּצָּ ִמים "ּפֶּ עָּ
על הפסוק  )דף עז:(מובא בתיקוני זהר  - אֹור

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור", וז"ל  יהי ""ַוי
יהי אור" ו", אור לארבעה עשר, פסח" דא אור

ראש השנה. וכן מביא בספר כסף נבחר )עם ו'(
על הפסוק   )שוחר טוב כז( מדרש תהילים )בראשית(

זה  –" וישעי" פסח, "אורי"ה' אורי וישעי" "
יום כיפור. ]להסבר נפלא הקשר בין פסח, 

  ליום כיפור ראה במילואים[

ִמים אֹור ב עָּ ד ג' ּפְּ גֶּ נֶּ זֶּּה ּכְּ ֶּ ר  ש  תֶּ א ּכֶּ ִריָּ   ִגַמטְּ

 כתר" )שער כג פרק ג מ"ת(מובא בעץ חיים  -
 ".אור גימטריא ג"פ

 כתב סחפליל הב הכתראור הארת ענין  הסברו
פסח מצה " )ח"ב פסח ד(בספר שמן למאור 

 ]שהם נמשכין מהכתר[ נגד הג' קוין "מרור
בחי' אור כי פסחו הוא דילוג כמ"ש "קול  פסח

ל הרים מקפץ", והוא עי הנה זה בא מדלג דדו
כמו האור שבא במרוצה ודילוג כו'. והוא 
פנימית האור שנמשך לנשמות ישראל כמ"ש 

בקו  מצה"גנון להצל ופסוח והמליט.." ו
 אהשמאל גבורה כי בעבודה מצה הוא אתכפי

 מרורומצה ומריבה כו'  ןושול היש מלוביט
 רבקו האמצעי כי בסידוד הקערה מרו

שבקו  הוא גבורה רבאמצע, ולכאורה מרו
אך שהו"ע ממרירו למיתקא כדאי'  ,שמאל
וכא לנהורא שמאן דלא מהפכין והחבזהר 

כו' וההתחלה ע"י גבורות מיתקא ומרירו ל
על ומר  להתמרמר על ריחוקו מה' להיות רע

ועי"ז נראה לו ה' בקו האמצעי  .,עזבו את ה'
שע"י המרירות  "מרחוק ה' נראה לי"כמ"ש 

  .בקו האמצעי כו'נראה לי ה'  על הריחוק עי"ז
ֵחל  ג רָּ ִהיא ּבְּ ֶּ ר ש  דֶּ ֵליל ַהּסֵ י ּבְּ שער  - ּכִ

ן מ"ש לעיל ובזה תבי ש ד' וז"להכוונות דרו
בדרוש הא' וגם בענין החרוסת כי כל כונת ליל 
פסח הוא בבחינת רחל ולא בלאה לפי שלאה 

מתבטלת בפסח ונכנסת בפנים כדי שלא יינקו 
 החיצונים ממנה.

מענין  מר ב' אות א' לר"ה()מאבן איש חי ובא במ
וכתב שם הטעם דבראש השנה הסימנים 

 בחינת וליל ב' לאהבלילה הראשון הוא בחינת 
, ואפשר לאהמסרה הסימנים ל רחל, ורחל

 לאהל רחללומר דאותן הסימנים שמסרה 
בראש השנה, אמנם בימי הפסח נתנה אותה 

שלא יהא מקום לכח הדינים  רחלבחזרה ל
להיות להם אחיזה כמ"ש האריז"ל. עפי זה 

"יהי  אפשר להסביר את דברי התיקוני הזהר
, "ויהי אור" אור לארבעה עשר, פסח" דא אור

עולה  "ויהי אור"ראש השנה. דהנה 
וגם רומז על ראש השנה דאז  רחלבגימטריא 

מסרה רחל הסימנים ללאה, אמנם יהי אור 
על זה שלאה נותנת סימנים דא פסח רומז 

חזרה ללאה, שכן לא"ה נוטרקיון אל"ף למ"ד 
 לא"הה"א אור הנאמר באור הגנוז וגם 

 אורש הם הל"ו שעות ששימ ל"וגימטריא 
נוטריקון אור הגנוז  לא"ההגנוז, וכן 

 .)שארית יעקב לב(לצדיקים. 

ֵחל ד רָּ ִהיא ּבְּ ֶּ ר ש  דֶּ ֵליל ַהּסֵ י ּבְּ ה  ּכִ לֶָּּ ּגַ ִמתְּ
ש   ּדָּ קְּ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֶּ ִחינָּה ש  הרי מבואר  - ַהּבְּ

ענין להכניס הש )ענין פסח דרוש ד'( וונותכהר בשע
ובקשר  ,הרמוזה בד' דאחד]החיצונה  לאהאת 
שזה הדבר  ,בראש רחל ,[של ראתפילין ששל 

לאה למר ונעשה בליל פסח שהוא לילה המש
 .מן המזיקין

 (פ"ה ,ח"ב) כתב רבינו בליקוטי מוהר"ןמ"ש וזה 
לבית שהיא בעורף יכולין לבוא  לאהשדרך 

 (סח שם) כדברי רבינוו רחלשהיא  המקדש
בֹות: " ַמֲעָרבִכי וזל"ק " י תֵׁ ל ָר ָראשֵׁ ל עַ ַבָכה מ  חֵׁ

י ָהֲאִריַז"ל()כַ , ל"א( )ִיְרְמָיהֶָניָה" ּב , ִכי ְשִכיָנה ּמּוָבא ְבִכְתבֵׁ
, ְוַהְשִכיָנה בֹוָכה ּוְמַיֶלֶלת, )ָבָבא ַבְתָרא כה(ְבַמֲעָרב 



ֶדר 4 ֵ רֹור" ַמֲאַמר ְלֵליל ַהס  ה ו מָּ ַסח ַמצ ָּ ֶ    "פ 
 

ֵרא ןִצּיוֹ י כִּ  וִ ר ִעית ִנקְּ ַעל ז ה ,הדּד  ֱאמַ  וְּ י  רנ  ש ִ ה ַנפְּ ּכ  בְּ ִרים ּתִ ּת  ִמסְּ "ּבְּ

ה ֵני ֵגו    ."וִמּפְּ

ֵלי ד  ל ּבְּ זֵרֹות רַהּסֵ ֵני ַהּגְּ ֵאל ִמּפְּ ר  ֵגן ַעל ַעם ִיש ְּ ה  ים, לְּ ִגּנִ ּמְּ ִצים ּבַ  ֵהם ר 

ע   ם ש   ִכים ֲעֵליה  ּת  אֹות, ַהּנִ ה.ַהּנֹור  ּק  ה ּדַ ּק  ה ּדַ ע   ה ש  

                                                           
ל, ְבִחיַנת  ָראֵׁ ל )ִיְרְמָיה ל"א(ִכְבָיכֹול, ַעל ִישְֹּ : "ָרחֵׁ

ם עַ  ֲאָנה ְלִהָנחֵׁ ל ָבֶניָה ִכי ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה, מֵׁ
יֶננּו" ֶשִה  ל, ַהְמֻפָזִרים אֵׁ ָראֵׁ יא בֹוָכה ַעל ָצַרת ִישְֹּ

ן ְשִקיַעת ָהאֹור  יָנם ַעל ְמקֹוָמם. ְוַעל כֵׁ ַבּגֹוִיים ְואֵׁ
יַנִים,  ק ְמאֹור עֵׁ י ַהְבִכָיה ִמְסַתלֵׁ ְבַמֲעָרב, ִכי ַעל ְידֵׁ

ֶזה ְבִחיַנת ֶשֶזה ְבִחיַנת ְשִקיַעת ָהאֹור ַכַנ"ל. וְ 
ל ַהַּמֲעָר  ִבי', ֶשָשם ַהְשִכיָנה בֹוָכה ּוְמַיֶלֶלת 'כֹּתֵׁ

ל  ית ַהִּמְקָדש, ִכי ְב"ַמֲעָרב" ָשם ָרחֵׁ ַעל ֻחְרַבן בֵׁ
כתב אריז"ל בשער וכן  .ְמַבָכה ַעל ָבֶניהָ 

"ושמתי כדכ"ד  )פרשת ויצא(הפסוקים 
ת בי, הנאמר על )ישעיה נ"ד י"ב(שמשותיך" 

כי שמשותיך הם ב'  .רחלשהיא  המקדש
האורות האלו, המאירים כשמש אליה, כי ז"א 

, שלעתיד )הקב"ה לרחל( נקרא שמש, והבטיחה
תקח רחל ב' שלישי אור החסד, שבשני 

לה לבדה כנזכר.  לםוכ ,שלישים התחתונים
ם בלשון כדכ"ד, לפי שהחסד יראווק

 )אותיות יוד הי ויו הי המתפשט שם, הוא הוי"ה

כנודע, וכל  ע"ב דיודי"ן, כמנין חס"ד-ד ימ'(בג
 שליש הוא כ"ד, ושני השלישים הם כ"ד כ"ד.

 
בליל  איך ע"י רחל מתגלהביאור  ספתולת

  שהבחינה של בית המקד הפסח
כי בזמן שבית 'מבואר בדברי האריז"ל 

)עם  אלו או"ר או"רהמקדש קיים, יש לה ב' 

עם  "תיב, והם כמנין , א"ש(לל של שניהם יחדהכו
וגם הם בגימטריא  מספר שלש אותיותיו.

ת קיים, שהיא הביש. ונמצא כי בזמן שחוק
רחל, יש שחוק ושמחה, על שתי אורות אלו. 

. 'וכשנחרב הבית, גם השחוק ניטל ממנה
ונמצא כי "כתב  )פרשת תזריע(ת ובשער המצוו

. ושני פעמים אור אורלוקחת שני פעמים רחל 
והבי"ת הוא  הוא גי' בי"ת ובגי' שחו"ק

רשים בהסתלק שני האלפין עצמן שהם הש
' שהם גי )או"ר בלי א'(ו"ר ו"ר  ' פעמיםוישארו ב

בי"ת ... והענין כי ז"א יש לו ג' אלפין והם ג"פ 
כי הכתר דז"א הוא  בע" כתרשהם גי'  אור

בשער  )תזריע(שלם. וכן מובא בספר הליקוטים 

יש בו שתי  רחל. שכתר של )תזריע(המצוות 
 אחד. אוריש בו  לאהוכתר של  תרואו

תבאר בתחילת המאמר המה שאם כן לפי 
" אורים "שפסח מצה ומרור הם כנגד ג' פעמ

". וכל ליל הפסח הוא ברחל כמו כתר"שזה ה
"הנה  )דרושי הפסח דרוש ד(שכתב בשער הכוונות 

זה הוא בחי' התוס' שיש עתה לרחל בליל פסח 
כי  מה שאין לה בשום זמן מהזמנים אחרים

עתה לוקחת חלקה וחלק לאה חברתה בבת 
אחת". נמצא שהיא מקבלת את בחינת האור 

אז הארת בית המקדש , שאורמלאה והם ג"פ 
 בשלימות.  

ת ְמֻצַדת " ז( ,פרק ה)ספר שמואל ב  ה ַוִיְלכֹּד ָדִוד אֵׁ
 ."ִציֹון ִהיא ִעיר ָדִוד

 
דרשת את  )ה.(א בחגיגה גמרה .יז ,ירמיה יג ו

ֹּא ִתְשָמעּוָה ַבִמְסָתִרים ִתְבֶכה וְ "הפסוק  ִאם ל
ָוה". ַמאי "ְבִמְסָתִרים"? ָאַמר ַרב  י ּגֵׁ ַנְפִשי ִמְפנֵׁ

ל ַבר  יּה ְדַרב, ָמקֹום יֵׁש לֹו  ִאיְנָיאְשמּואֵׁ ִמְשמֵׁ
ְלַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶשבֹוֶכה בֹו, ּו"ִמְסָתִרים" 

וָ ְשמֹו. ּוַמאי "ִמְפנֵׁ  ל ַברר ַרב ה"? ָאמַ י ּגֵׁ  ְשמּואֵׁ
ל  י ַּגֲאָוָתן ֶשל ִיְשָראֵׁ ֶהם  -ִיְצָחק, ִמְפנֵׁ ֶשִנְטָלה מֵׁ

י כֹוָכִבים. רבה איכה  במדרש  .ְוִנְתָנה ְלעֹוְבדֵׁ
באותה שעה נכנסו אויבים להיכל  (פסקה כד 'הקד)

וכיון שנשרף אמר הקב"ה שוב אין  ,ושרפוהו
נה ואעלה לי מושב בארץ אסלק שכינתי ממ

באותה שעה היה  ... )הושע ה'( למכוני הראשון
ואומר אוי לי מה עשיתי  ,הקב"ה בוכה

השריתי שכינתי למטה בשביל ישראל ועכשיו 
שחטאו חזרתי למקומי הראשון ח"ו שהייתי 

בא  ,שחוק לגוים ולעג לבריות באותה שעה
ני ואמר לפניו רבש"ע א ,מטטרון ונפל על פניו

אם אין אתה  :ה אמר לוואתה לא תבכ ,אבכה
מניח לי לבכות עכשיו אכנס למקום שאין לך 

ואם לא  )ירמיה י"ג(רשות ליכנס ואבכה שנאמר 
 ,תשמעוה במסתרים תבכה נפשי
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ֵליי כִּ  ד  ל ּבְּ ֱאמַ ר ַהּסֵ עַ ר נ  ִתי וְּ ֵאל  ש ְּ י ּבִ ש ִ ן ִלי ַנפְּ ת  ּנ  ִתי"ּתִ ש   ַבּק  י ּבְּ  ."זּמִ

ּתֵ י כִּ  סְּ ֵליר א  ד  ל ּבְּ ס   חרַהּסֵ נ  ֵבית ִנכְּ ֵורֹוש  ת לְּ קּוַד  ,ֲאַחש ְּ ש   תִלנְּ  ֹקד 

ש ִ  ד  ש ּ   טםיַהּקֳּ אן ֵאים ש   א ַאֲחר  ר  וּ  ַלִסּטְּ ל  ה ֲאִחיז  ם ש  ם ּוִמש ּ   ,לּכְּ

את ּבֹוַרחַ  א ַאֲחר  ר  הּ ד עוֹ ל ּכ   ַהִסטְּ ש   הּ  ַנפְּ   .ּב 

דֹולי כִּ  ֵהן ּג  ַהּכֹ ש   נַ  ּכְּ ֵביס ִנכְּ ש  ת לְּ י ֹקד  ש ִ ד  ש    ,םַהּקֳּ ר  ם וְּ א ִנקְּ

י" ש ִ ה ַנפְּ ּכ  בְּ ִרים ּתִ ּת  ִמסְּ י ,י"ּבְּ ל  ע  רר מַ נ אֱ ו ש   ה ֵסת  ר  יא"ַאּת  ִלי ִמּצַ

ֵרִני" ּצְּ גַ  .ּתִ ר  ּב  ַהּכֹהֵ ע ש   דוֹ ן ש   נַ ל ַהּג  ֵביס ִנכְּ ש  ת לְּ י ֹקד  ש ִ ד   ֲאִפילוּ ם ַהּקֳּ

ִכי א  לְּ ִחים ַהּמַ ִכינ   ַוֲאִפילוּ  ,יבדּוַפחַ  הֵאימ   בֵמרוֹ ם ּבֹורְּ ְּ ה ַהש ּ

                                                           

וז"ל  )דף טו. ד"ה יום טוב ראשון של פסח(רש"י מגילה  ז
"שהרי בשלשה עשר בניסן נכתבו האגרות 
וניתן הדת בשושן, וארבעה עשר וחמשה עשר 
וששה עשר התענו, ובששה עשר נתלה המן 

המן נתלה בט"ז ניסן שזה היום השני  בערב".
של המשתה היין, יוצא שהמשתה הראשון 

אסתר נכסה בט"ו בליל הסדר, שאז היה 
לחצר הפנימית וביקשה מהמלך לבוא היום 

וזה מה שאנו אומרים בפיוט    ."למשתה
ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַבַלְיָלה. "בהגדה  שִֹּ

עֹוַרְרָת ִנְצֲחָך ָעָליו ְבֶנֶדד ְשַנת  ,ַוְיִהי ַבֲחִצי ַהַלְיָלה
 עוררת נצחונך על המן הרשע ע"י נדידת ָלה.ַליְ 

, וזה היה בלילה שרוואחשושנת המלך 
השלישי של שלושת ימי הצום היינו בליל 
פסח, ומתוך נדידה זו נסתבבה ע"י ה' סבת כל 

 אל.רהסבות מפלתו של המן וישועתן של יש
, דוקא בליל הסדרונס זה שנעשה עם אסתר .ח
שמובא למה  מרמזהוא  אסתר באה מרחל,ו

 חל מאירה בליל הסדר.ר שהארת לעיל
"ותלבש אסתר  (כא תיקון)תיקוני זוהר  ט

 ובהון עאלת לפני ולפנים )אסתר ה, א(מלכות" 
א הוא דכתיב: "ותעמד . הד)קודש הקודשים(

, ובהון נשאה )שם(בחצר בית המלך הפנימית" 
חן בעיניו. ורזא דמלה "וראיתיה לזכר ברית 

. ומיד "ה' סלחה, ה' )בראשית ט, טז(עולם" 
פורים  )דניאל ט, יט( הקשיבה, ועשה אל תאחר"

אתקריאת על שם יום הכיפורים, דעתידין 
 ."להתענג ביה ולשינויא ליה מענוי לעונג

וכמו שהיה למשכן,  (באור חדש, עמ' פח:)במהר"ל ו)
שהוא דירתו יתברך, אדנים ועמודים וקלעים  

כך עשה אחשוורוש. והכל שיהיה מלכותא  -
 נח ע"א( )ברכותדארעא כעין מלכותא דרקיע 

ותמצא כי עשה הכל בעניין המשכן ששם 
השכינה. וזה כי עשה חצר, וגם גינה, וגם ביתן, 
כמו שהיה משכן חצר אוהל מועד וקודש 
קודשים. וכמו שהיה שם אדנים ועמודים 
ופרוסים עליהם קלעים, כך היה הוא תולה 
קלעים על גלילי כסף עומדים על עמודי שש, 

 .(הם כמו האדנים לעמודים
 לשם שבו ואחלמה ה כתבו ו.ערה עיין ה י
הוא ג"כ מה וז"ל  (פרק ו שער ו  -הקדמות ושערים )

שאמרו מקום יש לו להקב"ה ומסתרים 
על שהיא  אסתרונקראת בשם  ...שמו

הוא  אסתרמסתתרת בראש הבריאה. כי 
והיא מה שאמרו. מקום יש לו לישנא דסתרא. 

כי הרי הוא בהיכל . ..להקב"ה ומסתרים שמו
דשים דעולם הבריאה שהיא מבתי קודש הק

בראי כנז'. ורק שם נקראת השכינה בשם 
תר משום שהיא נסתר שם כנ"ל. כי אס

 באצילות אשר שם הוא מקומה העיקרי. 
הגיעה גם לדרגה זו כמובא  סתראו יא

 אסתר )חולין קלט(במהר"ם שיף על דברי הגמ' 
ר "ואנכי הסתר אסתיר מן התורה מנין? שנאמ

, סתרמלשון  אסתרכתב כי פני ביום ההוא" 
  .סתרעל שם שהגיעה בתפילתה עד מקום 

וכל אדם " )ירושלמי יומא פ"ה ה"ב(כמו שדרשו  יב
 ."לרבות מלאכי השרת )ויקרא טז, יז(לא יהיה כו' 

 ונהפך ועבדותשנזדכך על ידי  המובחררק ו
וכל " (יב ,כאה רב ויקרא)מדרש וב .למלאךזוכה 

שמת בה  בשנה "אדם לא יהיה באהל מועד
שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו הוא מת 
אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם בכל שנה 
ושנה היה זקן אחד לבוש לבנים ומעוטף 
לבנים נכנס עמי ויצא עמי שנה זו נכנס עמי 
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מ   רֹומ  פֵ ל ֵמעַ ת ִמתְּ נְּ רּוִביי ּכַ דּוש    בֵמרוֹ ם ַהּכְּ דוֹ ן ַהּכֹהֵ ל ש    הַהּקְּ  ,לַהּג 

ק   ּל  ּתַ ש  ת ּוִמסְּ י ִמּקֹד  ש ִ ד  ֵאימ   בֵמרוֹ ם ַהּקֳּ דוֹ ן ַהּכֹהֵ  לש    הה  ִאית  ]ל ַהּג  דְּ א ּכִ

קֵ  ִפרְּ ַרבִּ  יּבְּ ז  יּדְּ   .מ"ט[ רֱאִליע 

קּוַד י כִּ  ש  ת נְּ י ֹקד  ש ִ ד  ש   ם ַהּקֳּ ּלְּ ס  ם ש   נְּ ּתֵ ה ִנכְּ סְּ ש   ר א  נַ ם ּולְּ ן ַהּכֹהֵ ס ִנכְּ

דוֹ  יוֹ  לַהּג  ּפּוִרים ּבְּ יה   ,םַהּכִ ל  ֱאמַ  ע  ה ר נ  ַעּת  ּה וְּ ִלין ּב  ק י  ד  "צ 

ִחים" ַרּצְּ   .יגמְּ

ַעל ז ה ֱאמַ  וְּ ֵאלר נ  ךְּ ַהּגֹ א  לְּ ִרים  "ַהּמַ ע  ת ַהּנְּ ֵרךְּ א  ב  ע יְּ ל ר  ֹאִתי ִמּכ 

ק" ח  ִיצְּ ם וְּ ה  ר  ם ֲאֹבַתי ַאבְּ ֵ ש  ִמי וְּ ם ש ְּ ה  ֵרא ב  ִיּק  ִרים" ,וְּ ע  ת ַהּנְּ ֵרךְּ א  ב   "יְּ

ִכים הֵ  א  לְּ רוֹ ם ַהּמַ פוֹ ן ַמַטטְּ לְּ ּדַ ַסנְּ   .ידןוְּ

הי כִּ  ּג  נֹון ִיש ְּ ב  ּלְּ ז ּבַ ר  א  ח ּכְּ ר  ר ִיפְּ מ  ּת  יק ּכַ ּנ ֱאמַ  "טו"ַצּדִ ל ֵליל עַ ר ש  

ד   ֵדיי כִּ  ,טזרַהּסֵ ד  ל ּכ  ת ֲאִמיַר  ַעל יְּ ֵלמוּ ה ַהַהּג  ש ְּ ֵלית ּבִ ד  ל ּבְּ ר ַהּסֵ

                                                           
שאדם  אמר ר' אבהו ומי יאמר .ולא יצא עמי

ברוך הוא בכבודו היה והלא הקדוש  ?היה
אבהו וכהן גדול  נכנס עמו ויוצא עמו אמר ר'

לא אדם היה אלא כההוא דאמר ר' פנחס 
בשעה שהיה רוח הקודש שרוי עליו היו פניו 

כי שפתי  )מלאכי ב(בוערות כלפידים עליו הה"ד 
 .כהן ישמרו דעת וגו'

 (ח ח"ב)טי מוהר"ן ליקוב תבכו (א, כא)ישעיה  יג
ש ַרִש"י, ִכי ָתִמיד ֶשל שַ  רֵׁ ַחר "ֶצֶדק ָיִלין ָבּה", ּופֵׁ

ין  רֹות ֶשל ַלְיָלה, ְוָתִמיד ֶשל בֵׁ ר ַעל ֲעבֵׁ ָהָיה ְמַכפֵׁ
רֹות ֶשל יֹום. ִכי  ר ַעל ֲעבֵׁ ָהַעְרַבִים ָהָיה ְמַכפֵׁ

ל ַעם ָקדֹוש; ְלִפי ּגֶֹּדל רּו ָראֵׁ ָחִניּוָתם ְוַדקּוָתם ִישְֹּ
ֹּא ֶשל ָעוֹון ֲאִפלּו  יֶהם ַהַּמשָֹּ ֹּא ֲעלֵׁ ין ְיכֹוִלין ִלשָֹּ אֵׁ

ית ַהִּמְקָדש, יֹו ן ָאנּו ְצִריִכין ֶאת ַהבֵׁ ם ֶאָחד, ַעל כֵׁ
ית  ת ֲאֶשר ָחַרב בֵׁ עֵׁ ינּו ְבָכל יֹום. ּומֵׁ ר ָעלֵׁ ֶשְיַכפֵׁ

ין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַנק נּו, אֵׁ נּו ִמן ִמְקָדשֵׁ ֹות ַעְצמֵׁ
נּו. ר ַבֲעדֵׁ ין ִמי ֶשְיַכפֵׁ  ָהֲעוֹונֹות, ִכי אֵׁ

 בלק נד. רהוז יד
 (צב, יג.)ם תהילי טו

וז"ל לזאת  )לפסח(ספר אמרי נועם ראה  טז
יקר המצוה לומר בפה מלא שנקרא פסח, ע

וזהו 'ואמרתם זבח פסח הוא לד'', כדי שיהיה 
זכרון אשר פסח ד' וכו', ואין לנו רק אמירה 
בלבד. וטעם הדבר, כי ידוע מספרים אשר 

פסח מצה ומרור רומזים לג' בחינות חכמה 
חכמה היא עולם הנסתר, בינה דעת, ובחינת 

ן כידוע ואמירה היא בחשאי כטעם שמן ויי
]עיין בזוהר ח"ג דף לט. ועיין גם בשער הפסוקים 

, על כן מצות משלי עה"פ שמן וקטורת ישמח לב[
פסח היא באמירה לבד ולא במעשה נגלית. 
והתנא רבן גמליאל צוה עלינו לומר טעם לכל 

ח' אלו השלש מצוות, ... ואמנם בתיבת 'פס
נכלל גם בחינת יסוד צדיק הנקרא 'זה', כי 

"ח גימטריא חיי"ם, הכולל כל אותיות ס
הבחינות הנכללים בדעת כנ"ל, ואות פ' עולה 
יסו"ד, רומז בשנכללו כל הבחינות הנ"ל 
בבחינת יסוד צדיק הנקרא 'זה', המקבל 
בתוכו בחינת חיים, אשר ז"ה עם חיי"ם עולה 

ס"ח. ולאשר פ', מספר יסו"ד, וזהו צירוף פ
פסח הוא במוח חכמה, שהוא הראשית שכלול 

וכו כל הבחינות שלאחריו, על כן נרמזו בת
בתיבת פס"ח כל הבחינות של חכמה בינה 
דעת, גם בחינת יסוד צדיק. ולזה איתא 
בתיקונים ]דף כט.[ 'לולב דא צדיק הה"ד 

', כי אותיות ל"ו מ'לולב' הם צדיק כתמר יפרח
ת ל"ב הם ב' פעמים ג' פעמים הו"א, ואותיו

יסוד  הי"א, כנ"ל אשר הכל יורד אל בחינת
 צדיק.
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ּלְּ  ז ּבַ ר  א  ח ּכְּ ר  ר ִיפְּ מ  ּת  יק ּכַ ה""ַצּדִ ּג  נֹון ִיש ְּ נוֹ  ,ב  ב  ּלְּ יתא הוּ ן ּבַ ש   ּבֵ  ֹקד 

י ש ִ ד  ש   ם ַהּקֳּ ּלְּ ִסים ש   נ  ֵלים ִנכְּ ד  ל ּבְּ   .יזרַהּסֵ

ִרי אֹומְּ סַ ם וְּ ִהי יחחּפֶּ ע  א ש   דוּ ה ַהש ּ  ּבֹודְּ א   ,תִהתְּ ת ה' א  ם רֹוִאיז ש  

ִני ִניל א  ם ּפ  מוֹ  ,יטםּפ  מַ  ּכְּ א  ת  י ַרבִּ  ּתְּ "מֹוֲהַרנַ ר ש   א ּג  ן נ  ה ז   דֹול""מֹור 

ּלוּ  ִכינ  י ּגִ א   ,הש ְּ ר  ִכינ  ת א  ה וְּ ְּ דֹוש   ה ַהש ּ ַעלֵּ ה ַהּקְּ ִהתְּ   .כףוְּ

ּצָּ ַעל הַ י כִּ  ַמַען"ר נ ֱאמַ  הּמַ ם מִ  לְּ ּת  גְּ ַעּנַ ִהתְּ ֹמּצּו וְּ הּ ּת  בֹוד  יז ּכְּ י כִּ  ,"כאזִּ

ֵדי ּצ   ַעל יְּ ִאי הַהּמַ ֵלםם יֹוצְּ עְּ ּלוּ ל א   ֵמַהה    .כביַהּגִ

                                                           

היינו שע"י האמירה שהיא בחינת צדיק,  יז
, הקודשיםבקודש  –עי"ז הצדיק כארז בלבנון 

 ישגה.
ר, ָכל הגדה של פסח ב יח ל ָהָיה אֹומֵׁ ַרָבן ַּגְמִליאֵׁ

ֹּא ָיצָ  לּו ַבֶפַסח ל ֹּא ָאַמר ְשֹלָשה ְדָבִרים אֵׁ א ֶשל
ן: לּו הֵׁ י חֹוָבתֹו, ְואֵׁ  ֶפַסח. ַמָצהֶפַסח ֶשָהיּו אֲ  ְידֵׁ

  ּוָמרֹור:
ְוִעַקר " ל"וז (נגקמא )ליקוטי מוהר"ן במובא  יט

ל, ָהָיה  ָראֵׁ ַהַכָּוָנה ֶשָבָרא ָכל ָהעֹוָלם ִבְשִביל ִישְֹּ
ל ַיֲעשֹּּו ְרצֹונֹו, ְוֶשַיְחְזרּו ְוִיְדְבקּו ָראֵׁ י ֶשִישְֹּ  ְכדֵׁ

ְויְֻכְללּו בֹו ִיְתָבַרְך, ֶשהּוא  ְבָשְרָשן. ְדַהְינּו ֶשַיַחְזרּו
ְמֻחַיב ַהְּמִציאּות, ּוִבְשִביל ֶזה ִנְבָרא ַהכֹּל. ִנְמָצא 
ין ְרצֹונֹו ֶשל ָמקֹום,  ל עֹושִֹּ ָראֵׁ ָכל ַמה ֶשִישְֹּ

ל ְוִנְכָלִלין ְבָשְרָשם, ֶשהּוא ְמֻחַיב ַהְּמִציאּות. עַ 
י ֶזה ִנְכָלל ָכל ָהעֹוָלם ֶשנִ  ְבָרא ִבְשִביָלם, ְבִחיּוב ְידֵׁ

ַהְּמִציאּות. ִכי ִעַקר ַהַתְכִלית ֶשִנְבָרא ָהעֹוָלם 
ם  הּוא ִבְשִביל ֶזה, ְוַרק ִבְשִביל ֶזה ְמֻחָיב ַהשֵׁ
ֹּא ּוְלַקיֵׁם ָכל ָהעֹוָלמֹות  ִיְתָבַרְך ִכְבָיכֹול, ִלְבר

י ֶשיַ ִבְש  ל ַכַנ"ל, ְכדֵׁ ָראֵׁ ֲעשֹּּו ְרצֹונֹו ַכַנ"ל. ִביל ִישְֹּ
ין ְרצֹונֹו, ִנְכָלל ָהעֹוָלם  ן ָאז ַדְיָקא ְכֶשעֹושִֹּ ְוַעל כֵׁ
ִבְבִחיַנת ְמֻחַיב ַהְּמִציאּות ַכַנ"ל. ִכי ָכל ַמה 
ר ִעם ָכל  ם ִנְכָלִלין ְביֹותֵׁ ר, הֵׁ ין ְרצֹונֹו יֹותֵׁ ֶשעֹושִֹּ

ב ַהְּמִציאּות. ִכי עֹוָלמֹות ַהְתלּוִיים ָבֶהם ְבִחיּוהָ 
ם חֹוְזִרין  ין ְרצֹונֹו ִיְתָבַרְך, הֵׁ י ֶשעֹושִֹּ ַעל ְידֵׁ
ְוִנְכָלִלין בֹו ִיְתָבַרְך ֶשהּוא ְמֻחַיב ַהְּמִציאּות, ְוָאז 
ִנְכָלִלין ִעָּמֶהם ָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְתלּוִיים ְבַנְפָשם, 

 ב ַהְּמִציאּות ַכַנ"ל:ְבִחיּו
ל ְבָשְרשֹו, ְדַהְינּו ַלֲחזֹּר ַאְך ִלְזכֹו ת ָלֶזה ְלִהָכלֵׁ

ם ִיְתָבַרְך, ֶשהּוא ְמֻחַיב  ל ְבַאְחדּות ַהשֵׁ ּוְלִהָכלֵׁ
י  ַהְּמִציאּות. ֶזה ִאי ֶאְפָשר ִלְזכֹות, ִכי ִאם ַעל ְידֵׁ

י ל ַעְצמֹו ְלַגְמרֵׁ , ַעד ֶשִיְהֶיה ִנְכָלל ִבטּול. ֶשְיַבטֵׁ
 .ִיְתָבַרְך ְבַאְחדּותֹו

ל ְבָשְרשֹו, ְדַהְינּו ַלֲחזֹּר  ַאְך ִלְזכֹות ָלֶזה ְלִהָכלֵׁ
ם ִיְתָבַרְך, ֶשהּוא ְמֻחַיב  ל ְבַאְחדּות ַהשֵׁ ּוְלִהָכלֵׁ
י  ַהְּמִציאּות. ֶזה ִאי ֶאְפָשר ִלְזכֹות, ִכי ִאם ַעל ְידֵׁ

לִבטּול. ֶשיְ  י  ַבטֵׁ ִבטּול, ִכי ְוִאי ֶאְפָשר ָלבֹוא ִלידֵׁ
ד  י ֶשִּמְתבֹודֵׁ י ִהְתבֹוְדדּות. ִכי ַעל ְידֵׁ ִאם ַעל ְידֵׁ
י ֶזה הּוא  ין קֹונֹו, ַעל ְידֵׁ ינֹו ְלבֵׁ יָחתֹו בֵׁ ש שִֹּ ּוְמָפרֵׁ
ל ָכל ַהַתֲאוֹות ְוַהִּמדֹות ָרעֹות, ַעד  זֹוֶכה ְלַבטֵׁ

ל כָ  ל ְבשָ ֶשזֹוֶכה ְלַבטֵׁ  ְרשֹו:ל ַּגְשִמיּותֹו, ּוְלִהָכלֵׁ
ת  ַאְך ִעַקר ַהִהְתבֹוְדדּות הּוא ַבַלְיָלה, ְבעֵׁ
ֶשָהעֹוָלם ָפנּוי ִמִטְרַדת ָהעֹוָלם ַהֶזה. ִכי ַביֹום, ַעל 
י ֶשרֹוְדִפין ָהעֹוָלם ַאַחר ָהעֹוָלם ַהֶזה, הּוא  ְידֵׁ

ל ֶאת ָהָא  ל ּוְמַבְלבֵׁ ל ְמַבטֵׁ ק ּוְלִהָכלֵׁ ָדם ִמְלִהְתַדבֵׁ
ינֹו בְ  ם ִיְתָבַרְך. ַוֲאִפלּו ִאם הּוא ְבַעְצמֹו אֵׁ ַהשֵׁ

ַאַחר ֶשָהעֹוָלם ְטרּוִדים  ן מֵׁ ָטרּוד, ַאף ַעל ִפי כֵׁ
י  י ָהעֹוָלם ַהֶזה, ַעל ְידֵׁ ָאז, ְורֹוְדִפים ָאז ַאַחר ַהְבלֵׁ

י ִבטּול:  ֶזה ָקֶשה ָאז ָלבֹוא ִלידֵׁ
 .לאובימי שמו ,בנדר לוי יצחק 'בשם ר כ

ַמָצה, ֶזה ְבִחיַנת  (נח אח")ליקוטי מוהר"ן   כא
ֶנג ַשָבת, ְבִחיַנת  : "ְלַמַען )ְיַשְעָיה ס"ו(ֲאִכיַלת עֹּ

  ַנְגֶתם" ְוכּו'.ָתמֹּצּו ְוִהְתעַ 

אות בל בין חמץ למצה היא נקודה שדההב כב
ל על האות ה' לרמז ע שנוספת ורבה בתוךח' 

הנקודה שבלב של ישראל שע"י אותה נקודה 
שיוצאת מהעלם לגילוי ע"י תשובה יכול כל 

את עצמו מבחי' חמץ לבחי' מצה  וךאחד להפ
ות ח' מגיעים עד רהבה שני רגליה של הא

למעלה שלא כאות ה' שרק רגל ימין עולה 
למעלה ואילו רגל שמאל אינה נוגעת למעלה 

יצה"ר דבר זה ללמדנו שע"י החמץ הרומז ל
אפשר חלילה לפגום עד למעלה ובאמת יחמץ 

  .בגי' פגימה
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עַ  ן ִאיש  ר נ ֱאמַ ה ז ל ש   ע ּב  ד  הֹוי  ן יְּ הּו ב  י  נ  ִלים חַ "ּובְּ ע  י ַרב ּפְּ

ֵאל צְּ בְּ אֵ  ,"כגִמּקַ צְּ ש  א הוּ ל ַקבְּ י ֹקד  ש ִ ד  נַּ ד סוֹ  ,םַהּקֳּ ֲחַצר ּגִ יַתן "ּבַ ת ּבִ

" ךְּ ל  י ,ַהּמ  ךְּ ת ּבֵ ל  ש  א הוּ  ַהּמ  י ֹקד  ש ִ ד  ש    כדםַהּקֳּ ּלְּ ִסים ש   נ  ֵלים ִנכְּ ל ּבְּ

ד   ֵדי ,רַהּסֵ ִרי ַעל יְּ אֹומְּ ַסח םש   הא ִהי = ּפֶּ ע  דוּ  ַהש ּ  ּבֹודְּ  = הַמּצָּ  .תִהתְּ

ִציא  א ִהי ֵלםה ַהּיְּ עְּ ּלוּ ל א   ֵמַהה  רוֹ  ,יַהּגִ עא הוּ  = רמָּ ר  ר ה  ֵרר ַהּיֵצ  מ  ּמְּ  ש  

ד  י ַחיֵּ  א  יּוח   ,םה  ֱאחַ  דּוִבמְּ ִגנַּ ז נ  יַת ת ּבְּ ךְּ ן ּבִ ל  ש ּ   ,ַהּמ  זוּ ם ש   חְּ ל ּכ   נ א 

נ  ל עַ ם ַהִחיצֹוִני ַהֲחטִ ת מְּ אֵ ת א  א ילְּ ר  ּת  ל ִיש ְּ ש ְּ ּמִ ִהי כההּבַ סוֹ א ש    ,דַהּיְּ

סוֹ  יְּ ּבַ ש ּ  ד ש   ִזים ש   ֱאח    .םַהִחיצֹוִניל ּכ  ם נ 

ִעּק   ֲעבֹוד  ר וְּ ּב  א ִהיה ה  ש   ן ּבַ הוּ ע ר  רוֹ א ש   ּכ   ,רַהּמ  ל ֵלית ֲעבֹוַד ל ש  

ד   ִביא ִהיר ַהּסֵ ש ְּ ש   ן ַהּב  ל ּבִ הוּ ע ר  רוֹ א ש   אֹותוֹ  ,רַהּמ   ִריךְּ צ   ש  

י ּתִ ַהמְּ כוֹ ק לְּ פְּ ה  ב   ּולְּ ין לְּ זּ  ,קַצּדִ ַאּת  ד סוֹ ה ש   הֵ ה וְּ ית א  ה ַהקְּ ּנ   ,וש ִ

ש    י 570 =ער  ּנ  י=  366 וש ִ  כו.204ק ַצּדִ

                                                           

ברכות דף ואיתא ב .כב ,, יאדברי הימים א כג
בני מתי  בן איש חי אטו כולי עלמא" :יח

אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי  ?נינהו
שריבה וקבץ פועלים  ,רב פעלים מקבצאל ,חי

לתורה והוא הכה את שני אראל מואב שלא 
 תו לא במקדש ראשון ולא במקדשהניח כמו

 ."שני

והרי  אמר רבי שמעון )קט(זוהר בהר דף  . כד
ד וותעמ )אסתר ה(מצאנו חצרים שנאמר בו 

בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך. 
ובכל מקום המלך סתם, זה הקדוש ברוך הוא. 
ותעמד, אין עמידה אלא תפלה. נכח בית 

  .המלך, נוכח בית המקדש
דין הם ה' אותיות מנצפ"ך הנה במדת ה כה

חשבת נו"ן פשוטה לז' מאות ועפי"ז כידוע ונ
המ"ן גימטריא משת"ה. ואז היה רחמנא 
ליצלן תגבורת הדינים שהוא "משתה יין" של 

  פורים( -)חותם המלך מגע שליטת החיצונים רח"ל 

" עולה שניו". 570רשע עולה בגימטריה  כו
עולה  "שניו"פחות  "רשע". 366בגימטריה 
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הרי לנו שכאשר מורדים ל"רשע" את "שניו" 

 ."מקבלים "צדיק
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ַרמֵּ ת ַהֲחֹרס  י כִּ  רוּ ז מְּ ִהי כזתלְּ ִחינַ א ש   ס חַ  ,תרוּ -סחַ  ,כחהֵלא  ת ּבְּ

ִרי   יא ִגַמטְּ ב  ל ֵאצ  י כִּ  .םַחּיִ י  ד יֹוכ  ִחינַ ם הֵ ש   ם ּוִמרְּ ב  ה ֵלא  ת ּבְּ א נּוקְּ

ק   ַדש ְּ ַפרְּ ינ  "ר נ ֱאמַ א ּדְּ ַחּי  ִדית א  ה ַוּתְּ ל  זּ כוּ  ,"םַהיְּ ב  ת ַלֲעלוֹ  ש   נּוקְּ א לְּ

ק   ַדש ְּ ַפרְּ ש ּ  א ּדְּ ּמִ ִחיַּ ם ש   ִתית ּתְּ ש    ,םַהּמֵ ּלְּ ֵלין עֹוִלים ש   ד   לּבְּ   .רַהּסֵ

ר  י כִּ  ב  א ִסטְּ ב  א נּוקְּ נּוקְּ ש ּ  א ּדְּ ו  ם ש   ית  ד סוֹ ת ַהּמ  ִריִכי ,הַהּמִ ן ּוצְּ

ב  ת ַלֲעלוֹ  ב  א ִמּנּוקְּ נּוקְּ ש ּ  א ּדְּ רוֹ ם ש   ר  ר ַהּמ  דּוכְּ ב  א לְּ נּוקְּ זּ  א ּדְּ ה ש  

ִחינַ  ל  ק ֲחַבּקוּ י כִּ  .ףיֹוסֵ ת ּבְּ ח  ַהתְּ י  ה ּבַ ב  ה ה  ב  א ִמּנּוקְּ נּוקְּ ּנ ֱאמַ  ,אּדְּ ר ש  

ת ַאּתְּ " ק  ן ֹחב  י   "ּבֵ ה  ר  ה ש   טְּ ב  א ִמּסִ נוּ א נּוקְּ ב  ּדְּ כֵ  ,אקְּ ל  ז  ן וְּ חְּ  ּבוֹ ה נ א 

ית   ּב  ד עַ  ,הַהּמִ ֱעל  ע ֱאִליש   א ש   ה  ֵדי ַעל אֹותוֹ ה וְּ ע   יְּ בְּ ן ִחּבּוִקיה ש ִ

ר   דּוכְּ ב  א לְּ נּוקְּ א  א ּדְּ י  ז וְּ   .הח 

ד  ל ֵליל עַ י כִּ  ֱאמַ ר ַהּסֵ ה"ר נ  ח  ז רְּ ם וְּ כ  ֵאי ל  ִמי ִירְּ ש   ש ְּ מ  ה ש   ק  ד   צְּ
                                                           

וז"ל  (הלכות פסח הלכה ד)ליקוטי הלכות או"ח  כז
ן  ַּגם ִאיָתא ֶשֲחרֶֹּסת הּוא ְבִחיַנת ָחס רּו"ת, ַעיֵׁ
ָשם, ְוֶאְפָשר ֶשַהָּמרֹור ֶשהּוא ְבִגיַמְטִרָיא ָמֶות, 

ֶשת ְכִסילּות, ַכְמ  ז ַעל אֵׁ בָֹּאר ָשם, הּוא ְמַרּמֵׁ
ת ָעְרָפה ֶשִּמָשם ֶשִהיא ַמר ִמָּמֶות, ֶשִהיא ְבִחינַ 

ִעַקר ִהְתַּגְברּות ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ֶשְּמַבְלֶבֶלת 
קֹות ּוַמֲחֹלֶקת. ְוַהַהְמָתָקה  ַהַדַעת ְבֻקְשיֹות ּוְספֵׁ

י ֲחרֶֹּסת ָחס רּות  ְבִחיַנת ִאָשה ִיְרַאת ה', ַעל ְידֵׁ
רּות ה ַחִיים ִעם ָהִאָשה ְוכּו', ִכי מֵׁ ָיָצא  ְבִחיַנת ְראֵׁ

ָדִוד ֶשָזָכה ַלֲהָלָכה ְפסּוָקה, ְכמֹו ֶשָכתּוב, "ַוה' 
י ָדִוד.  ם ְבִחיַנת ַחְסדֵׁ ִעּמֹו", ֶשֲהָלָכה ְכמֹותֹו, ֶשהֵׁ

ַמָטה ְוַנֲעָשה ְבִחיַנת ְוַעְכָשיו ְכֶשָנַפל ַפְרעֹּה לְ 
 ָעְרָפה, ַעְכָשיו ַדְיָקא יֵׁש ָלנּו כַֹּח ְלַהְמִתיקֹו
ּוְלַבְטלֹו ְלַמָטה, ַהְינּו ַעל ִפי ַהַנ"ל, ִכי ַפְרעֹּה 
ינֹו ַמִניַח  קֹות ְוֻקְשיֹות ְואֵׁ ל ַהַדַעת ִבְספֵׁ ְמַבְלבֵׁ

י ֶזה ר ַהֲהָלָכה ַכַנ"ל. ְוַעל ְידֵׁ ָתַפס ֶאת  ְלָברֵׁ
ל ְבָגלּות ִמְצַרִים ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחיֵׁיֶהם  ִיְשָראֵׁ

יֶהם ְבֻקְשָיא ְוכּו'  ִאיר ֲעלֵׁ ַכַנ"ל, ֲאָבל ַעְכָשיו ְכֶשהֵׁ
ם ִיְתָבַרְך ְבַחְסדֹו ְוָזכּו ַלֲהָלָכה ְפסּוָקה  ַהשֵׁ

י, ְד  ל ִחּמּוץ ַהּמַֹּח ְלַגְמרֵׁ ַהְינּו ְבִחיַנת ַמָצה. ְוִנְתַבטֵׁ
ַאַחר  קֹות ֶשַבֲהָלָכה מֵׁ ֶשִנְתַבְטלּו ָכל ַהְספֵׁ

ַאַחר ֶשיֹוְדִעים ַהֲהָלכָ  ן מֵׁ ה ְברּוָרה, ְוַעל כֵׁ
ל  קֹות ַעְכָשיו יֵׁש ָלנּו כַֹּח ְלַבטֵׁ ֶשִנְתַבְטלּו ַהְספֵׁ
ר ְמִריַרת ַהֻקְשיֹות, ִכי ַעְכָשיו ָאנּו יֹוְדִעים  ּוְלַשבֵׁ

ק ְכָלל ְבבֵׁ  ין ָכאן ָספֵׁ ָלה ְואֵׁ רּור ֶשַהֻקְשָיא ְבטֵׁ
ַאַחר ֶשיֹוְדִעים ַהֲהָלָכה ַעל ֻבְרָיּה. ְוֶזהּו ְבִחיַנת מֵׁ

י  ֲאִכיַלת ָמרֹור, ִכי ְמִריַרת ַהֻקְשיֹות ֶשָבא ַעל ְידֵׁ
ץ ֶשִהיא ְיִניַקת ַפְרעֹּה,  ִבְלבּול ַהּמַֹּח ְבִחיַנת ָחמֵׁ

ֹּאת ַהְּמִרי ַח ְלַבְטלֹו ְלַמָטה ז רּות ַהָקָשה יֵׁש ָלנּו כֹּ
ֶצל ַהּמֹוִחין ֶשָשם ְיִניַקת  ַדְיָקא, ִכי ְלַמְעָלה אֵׁ

ץ, ְבִחיַנת ִבְלבּול ַהַדַעת  ַפְרעֹּה ְבִחיַנת ָחמֵׁ
ן  ר ּוְלַלבֵׁ ין ָלנּו כַֹּח ַעְכָשיו ְלָברֵׁ קֹות, ָשם אֵׁ ִבְספֵׁ

קֹות ַכַנ"ל. וְ  ץ ַוֲאִפלּו ְבַמֶשהּו ַהְספֵׁ ֶזהּו ִאסּור ָחמֵׁ
ץ ְוַהִבְלבּול ַהַדַעת ַכַנ"ל. ֲאָבל ְכשֶ  ל ֶהָחמֵׁ ִנְתַבטֵׁ

ֶכף  ְוזֹוִכין ְלַמָצה, ְבִחיַנת ֲהָלָכה ְפסּוָקה, ֲאַזי תֵׁ
ל ְוִנְמָתק  ַהְּמִרירּות ַהָבא ִמִבְלבּול ַהַדַעת, ִנְתַבטֵׁ

 ְלַשְברֹו ּוְלַבְטלֹו, ִכי ָאנּו יֹוְדִעים ְויֵׁש ָלנּו כֹּחַ 
ַאַחר ֶשָזכּו ַלֲהָלָכה ֶשַהֻקְשָיא בְ  ָלה ּוְמֻבֶטֶלת מֵׁ טֵׁ

ק ּוִבְלבּול  ין ָלנּו שּום ָספֵׁ ְפסּוָקה ַכַנ"ל, ְושּוב אֵׁ
ל  יָלא ִנְתַבטֵׁ ץ ּוִמּמֵׁ ַהַדַעת, ֶשִהיא ְבִחיַנת ָחמֵׁ

 ַכַנ"ל[: ְמִריַרת ַהֻקְשיֹות
ועתה  (דרושי הפסח דרוש ו) שער הכוונותכתב ב כח

נבאר ענין החרוסת דע כי הזווג הנעשה בליל 
ג עם לאה כלל בליל פסח הוא עם רחל ואין זוו

זה כמו שיתבאר למטה ועכ"ז אנו צריכים 
להמתיק את הדינין שבה אע"פ שאין הזווג 
עמה וזה נעשה ע"י טיבול המרור בחרוסת 

וסת הוא חיבור רו"ת ס"ח פי' אשר מלת חר
הענין הוא כי הנה נוק' דז"א בכללות' נק' שם 
אדנ"י והנה נחלקת היא לב' והם לאה ורחל 

 ללות יחד כנודע. כאשר אינם נכ
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א ּפֵ יה   ּוַמרְּ פ  נ  כְּ ד  ל ֵלי יכִּ  ,"ּבִ פּוא  ה ז ר ַהּסֵ כ  ה רְּ ֲחלוֹ ל לְּ כֵ ת ַהּמַ ן ל 

דֹוש  ר ַהזֹּוהַ ר אֹומֵ  מ  ה ַמּצ   ַהּק  ות  א ַלחְּ ּו  ַאסְּ   .אּדְּ

ד  ד סוֹ י כִּ  צ  ר ַהּסֵ מַ א ִנמְּ ִנש ְּ הוּ "ת ּבְּ י  נ  ן בְּ ע ב  ד  הֹוי  ן יְּ  ַרב יחַ  ִאיש   ּב 

ִלים ע  ֵאל ּפְּ צְּ בְּ הוּ  ,"ִמּקַ י  א ש   מ  ה ה  ש   ִפיַר ה נְּ סוֹ ת ִמּסְּ ש    כטדַהּיְּ ּלְּ ם ש  

ִצי ַקּבְּ אֹורוֹ ל ּכ  ם ִמתְּ ל תה  ִפירוֹ  ִמּכ  ת   ,תַהּסְּ מ  ר ִמּכ  כְּ ינ  ה ח  עַ ה ּבִ ת ּדַ

ס   בּור  ד ח  ר  ה ּגְּ א  פְּ   .דהוֹ ח נ צַ ת ּתִ

כֵ  ל  ח  ן ה' וְּ סַ  1 =ד א  לֹש  ד סוֹ  ,135 = הַמּצָּ  148 = חּפֶּ ִמי ש ּ  ע   ,המַ ם ּפְּ

רוֹ  סַ י כִּ  .730 = 446 = רמָּ ִחיִד ג ַהחַ  הז  ח ּפ  יי ַהּיְּ ל  ע  ל בַּ "ר נ ֱאמַ ו ש  

א   צֵ ל ּובַ ה ֵיר  סוּ  ",אִיּמ  א  סַ ר ש   פ  ּבְּ ר  ח ש   ד  ל ֵליּבְּ ט ּוִבפְּ סוּ ר ַהּסֵ ר א 

י   הְּ ּיִ וּ ה ש   רה ֲאִחיז  ם ש  ע ַלֵיצ  ר  כ   ֲאִפילוּ  ה  הוּ ל ּבְּ   .אש  

אֵ ם עַ י כִּ  ר  ֵליל ִיש ְּ ד  ל ּבְּ ַמע'ר ַהּסֵ יל  ל קוֹ  ש   קַ א ַהּלֵ ר  ע ּפ  ֵליי כִּ  ,'אִאגְּ ל ּבְּ

ד   ִחינַ ן זֹוִכיר ַהּסֵ ִחיד  ת ִלבְּ מוֹ  ,היְּ ּנ ֱאמַ  ּכְּ ּת  ת בַּ ל ֵאצ  ר ש   ִהי"ח ִיפְּ א וְּ

ִחיד   ֵליי כִּ  ,"היְּ ד  ל ּבְּ אֵ  ִייחּוד ֵיש  ר ַהּסֵ ר  בּונ  א ַסּב  ל ִיש ְּ ש ּ   ,הּותְּ ּמִ ם ש  

ִכי ש   ֵעירן ַהּמֹוִחין ִנמְּ ין ִלזְּ ּפִ    .ַאנְּ

                                                           

  ()זוהר בראשית דף ו'מקבצאל הוא יסוד אימא  כט
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משגרים בזאת "כאיל תערוג"עמותת    

 והחשוב העומד לידידינו היקר
ראשון בכל דבר שבקדושה ולימינו 

של הצדיק כן יזכה לראות 
בישועתו השלמה ויזכה לזש"ק 
ושמחת חיים והצלחה בכל מעשי 
ידיו ומלאכי המרכבה ילוו אותו 
תמיד ויראה נסים ונפלאות 

וימשיך להאיר את אור הצדיק בכל 
 העולם כולו

 נתן ברק בן אסתר
שנה ויקטוריהמירב בת שו  

 
 


