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הקדמה
בפרוס עלינו חג המצות הזה ,חג האביב ,הוא חג החירות ,חשבנו
להוציא לאור חוברת נוספת של קריאה נבחרת העוסקת בענייני
חג הפסח.
כפי שיודעים קוראינו הותיקים ההגדה של פסח איננה ספור
היסטורי בלבד ,דברי ימי עמינו או קורות אבותינו בזמן נתון בעבר
הרחוק בארץ מצרים ששברה להם שבר בשיני הרעב ,ואח"כ
שעבדתם לדורות על פי הדיבור שנאמר לאברם בברית בין
הבתרים“ ,גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע
מאות שנה ,וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו
ברכוש גדול"(.בראשית טו יג  -טו) אלא ההגדה של פסח הוא
ספורה של הנשמה האלוהית ,הנמצאת בכל אחד ואחת מאתנו
בהעלם,אשר יורדת ממקום משכנה הקדוש ,הוא משכני עליון
לדור במצרי הגוף.
סיפור שיעבודם של ישראל במצרים הוא משל למצוקתה של
הנשמה האלוקית הצריכה לצמצם עצמה בצער רב כדי להשתתף
בציורו וצערו של הגוף ,החושב לעצמו שכל מה שיש לו הם ו’
קצוות של עולם חומר ,כלומר ד’ רוחות שמים ומעלה מטה .סיפור
יציאת מצרים ,הוא סיפורה המופלא של הנשמה האלוקית שבכוח
זכּותה היא מושלת בגוף ,התופס את עצמו כנפרד נבדל ומנותק,
ומושה אותו ממעמקי מחשכיו והכחשותיו אל מרחבי החירות
האינסופיים שאינם תחומים במקום ובזמן.
כדי להבין את משל ההגדה הנה מילון מונחים קטן:הכוחות
הנשמתיים שבאדם נקראים בשם ישראל ,ואילו כוחות הגוף
המיצרים על הנשמה נקראים בשם מצרים.
סוף,וקריעת ים סוף מתארת כיצד מצליחים כוחות
ים סוף,מלשון ֹ
הנשמה הנקראים בשם ישראל לעבור בים החומר שיש לו סוף.
ומדוע מצליחים ישראל לעבור בים סוף? כי בישראל לא שייך סוף,
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אלא אינסוף,לכן טובעים המצרים אלו כוחות הגוף בים שיש לו
סוף,ואילו בחינת ישראל רק חולפים עוברים בים סוף ,וממשיכים
ממנו אל מרחבי האינסוף.
זאת ועוד ,עניינים רבים מוזכרים בהגדה של פסח ומעלים תהיות
עמוקות :מדוע היה הטלה אלוהי מצרים ,מדוע היו צריכים
ישראל לקחת להם שה לבית אבות ,מהו בית אבות ברוחניות? מה
מסמלת שחיטת קורבן הפסח בנפש האדם ,מדוע בערב הפסח היו
ישראל נדרשים לשחוט את קורבן הפסח ולמול את עצמם,ומדוע
חייבת להתבצע יציאת מצרים בכוח המילה.מה יש בכוח המילה
של האדם המדבר ,שאין בכח של הבעל חי שאינו מדבר,ומדוע
נקראת נפש חיה בארמית רוח ממללא כל זאת ועוד בסדרת
המאמרים הבאה.

חג שמח לכולם
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וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח,
מדוע חשוב לספר סיפור
מהו סיפור ,מהי מטרתו ,ועל שום מה אנו נקראים עם הספר ,ועל
ירה שהיא
עוד שאלות ננסה להשיב במאמר הבא :סיפור מלשון סְ פִ ָ
לשון סַ ִ ּפיר ,שהיא אבן המאירה לאדם ניצוצות של אור ,כלומר
כאשר אנו מספרים סיפור ,אנו יכולים להאיר לאדם השומע דרך
הספירות המתנוצצות בסיפור ,היות שהבריאה כולה נבראה בצלם
אלהים ,והיא אחת ,הרי כאשר אנו אומרים את המילה "עץ" ,אז
כל השומע את המלה "עץ" יכול לצייר אותה בעיני רוחו ,או כל מי
שקורא או שומע את המילה ציפור ,יכול לצייר בעיני רוחו ציפור,
אותו ציור המופיע בעיני הרוח של האדם ,נשקף לו מבעד מראת
נפשו שהיא החלון לנשמתו.
לכן חשוב לספר ספור ככתוב "השמים מספרים כבוד אל ומעשה
ידיו מגיד הרקיע" (תהלים י"ט ב') ,כי התכונה או היכולת לספר
סיפור נובעת ממקום בנפש האדם ,המכונה בשם שמים ,והשמים
מספרים ולא הארץ ,כי תכונת השמים שבאדם היא להשפיע,
והמספר הוא זה משפיע ,לכו אנו מצווים לספר ביציאת מצרים,
כדי להשפיע כוחות נשמתיים באדם.
אמרנו כי הסיפור מאיר בנפש האדם ,כאשר הוא שומע אותו או
קורא אותו ,אך האם זה הכל ,או שיש עוד היבט אחד מרכזי
ליכולת לספר סיפור?
ויש לומר כי בשעה שמתנוצץ הסיפור באדם ,הוא לא רק מאיר לו,
אלא למעשה יוצר יחס ופרופורציה ,בין חוויות שעובר האדם בזמן
ובחומר ,לבין אינסופיות האל יתברך.
היחס או הפרופורציה נקראים באנגלית  relativizationשפירושה
הוא להפוך את הרע היחסי המורגש אצל הנברא ,לטוב מוחלט
היוצא ונמשך מן הבורא ,וזה הפירוש של המילה
ר(ע)לטי(ו)ביציה ,להפוך את הרע-לטוב ,כלומר לסיפור תפקיד
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כפול ,גם להאיר באדם ,וגם ליצור בו יחס חדש למציאות ,לכן
יכול הסיפור לרפא ,היות שהוא קובע מפת דרכים חדשה באדם,
שתחליף את זו שלא עובדת בו כיום ,לכן אנו מצווים לספר ביציאת
מצרים ,כי סיפור עצמו הוא כעין מקוה רוחני ,וכל הזמן מחזיר
את הרע היחסי ,לטוב האינסופי ,לכן אנו נקראים עם הספר ,עם
שיכול לספר את סיפור הטוב והמוחלט ולהאיר באמצעותו
לעולם.
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מהו שורשו הרוחני של הסנה הבוער
מה מלמדנו מעשה הסנה הבוער ,מדוע מסמל מעשה הסנה את
האות הגדול ליציאת מצרים ומאיזה שורש רוחני הוא נמשך? הנה
כתוב ו ְִהנֵּה הַ ְּסנֶה ּבֹעֵ ר ּבָאֵ שׁ ,וְהַ ְּסנֶה ,אֵ ינֶנּו ּ אֻ ּכָל (שמות ג' ב'),
מדרך הטבע הוא שהאש יכולה לבעור כל עוד יש אויר המזין
אותה ,ברגע ש ּכלֵה האויר ,האש דועכת ומשתתקת .במעשה הסנה
הבוער אנו רואים כי יש כל הזמן אספקה של אויר המאפשרת לו
לבעור ללא הפסקה ,נשאלת השאלה מדוע מהווה מעשה הסנה
הבוער אות ומשל ליציאת מצרים.
כפי שאמרנו לעיל חוקי הטבע פועלים בפשטות מידה כנגד מידה,
במקרה שלנו האש תבער כל עוד יש חמצן המזין אותה ,תם
החמצן ,או האשראי שניתן לה ,והאש תפסיק לבעור .מעשה
הסנה הבוער מלמדנו כי החסד האלוהי המלובש באויר שאין לו
סוף לעולם לא יכלה .לכן בדיוק כשם שהאויר המזין את האש
במראה הסנה הבוער אינו כלה ,כך לא יכלה החסד האלוהי
לעולם ,לכן היה מראה הסנה הבוער אות ומשל ליציאת מצרים כי
בזכות החסד האלוהי נגאלו משעבוד ,כי הנהגת העולם הזה היא
בפרצוף זעיר אנפין והיא הנהגת המשפט או הנהגת חוקי הטבע,
בה מים רותחים במאה מעלות צלזיוס ,או קופאים באפס מעלות,
ובחוקי הטבע יכולים להווכח כל חושי האדם.
אך בהנהגת החסד והאהבה שאין לה סוף ,שהיא מעל הזמן ומעל
החומר ואיננה כפופה לחוקי הטבע ,לא יכולים להווכח החושים,
כי שורש החושים בהנהגת המשפט ,הנהגת העולם הזה ,מה שאין
כן הנהגת האהבה ,היא הנהגת העולם הבא ,והנהגה זו אינה
גלויה לכל איש ואיש ,ובוודאי שאינה גלויה לו בחושיו ,היות
שהיא איננה נתפסת בחושים ,לכן היה מעשה הסנה אות וסימן
ליציאת מצרים ,כי מדרך הטבע שעבד הוא עבד ,בניו ובני בניו יהיו
עבדים ,לעבד אין רצון משלו ,העבד עושה רצון אדונו ,והוא כמו
צילו של האדון ,האדון מתנענע גם הוא מתנענע ,אין לו חיים משל
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עצמו ,הוא אינו רשאי לדבר ,להביע דעה או לנקוט עמדה ,הוא
כעין חפץ ,הוא בטל ומבוטל מפני אדונו משעבדו ,הוא רק נתון
למרותו .אבל החירות אליה שואף העבד אינה באה מצד הנהגת
חוקי הטבע ,או הנהגת הזמן ,שהיא הנהגת העולם הזה ,אלא
החירות מקורה באהבה אינסופית שרוחש הבורא לנבראיו ,וזה
האות שניתן למשה רבינו במעשה הסנה הבוער ,אהבת ה' לנבראיו
חיה קיימת ונושמת לעד.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן
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מהו סוד שנצטוו ישראל במצרים לקחת להם שה
לבית אבות
מדוע נצטוו ישראל במצרים לקחת להם שה לבית אבות ,מדוע לא
פרה איל או תחש ,אריה מדוזה או ג'ירפה ,איזה שווי צורה
מקיים השה בנפש האדם פנימה ,ואיך הוא קשור לעץ הדעת
ולחטא אדם הראשון כל זאת ברשימה הבאה בס"ד.
הנה ידוע כי אדם הראשון נולד מהול ,וענין מהול שלא היה לו יצר
הרע כלל ,אך משחטא בעץ הדעת היה מושך בערלתו ,כלומר אע"פ
שנולד מהול תמים וטהור ,לאחר האכילה המשיך את פוטנציאל
הרע לכל העולמות ,וזה פרוש לשון חז"ל שאדם הראשון מושך
בערלתו היה (סנהדרין לח ב) כלומר ממשיך את הרע ,לכל
העולמות.
כדי לתקן את חטאו
של אדם הראשון
נדרשו עשרים וששה
דורות .מאדם עצמו
שהושם בגן עדן,
וגורש ממנו לאחר
החטא ,עד ללידת
משה רבינו במצרים.
ובלשון משל ניתן
לומר כי כדי לתקן את
חטא עץ הדעת טוב
ורע ,היה צריך לקשור
אותו עם האכילה מעץ
החיים ,נשאלת השאלה כיצד עושים זאת?
נתבונן בפרשת בא ,חומש שמות ,פרק יב ,פסוקים א  -ג "ויאמר
יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר :החדש הזה לכם
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ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה .דברו אל כל עדת
ישראל לאמור בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות
שה לבית".
במצוות החודש שמוסר ה' אל משה ואהרון מתחיל התיקון:
החודש הזה לכם ראש חודשים ,כלומר החודש הזה ,הז"ה
גימטריה טו"ב ,הוא ראש החודשים וכאן מתחיל התיקון ,כלומר
לא תשרי שבו נברא העולם בשם אלהים (כמו בבראשית פרק א')
אלא ניסן ,בו יוצאים ישראל ממצרים ,אשר צירופו של חודש ניסן
נמשך מן הפסוק ישמחו השמים ותגל הארץ (תהלים צו יא),
שהוא ראשי תיבות של שמו הגדול והפשוט במידת הרחמים.
כלומר כאן מתחיל התיקון בשם הוי"ה ברוך הוא ,שהוא צירופו
של עץ החיים .לכן אומר הברוך הוא למשה ואהרון ,החודש הזה
שצירופו יהו"ה ,הוא הראשון לחודשי השנה ,כלומר שם הוי"ה
ברוך הוא הוא הראש ,הוא הזכר הוא המשפיע לכל החודשים,
שהיא השנה ,כי כאשר מתחילה השנה בניסן מתברכים כל
החודשים כולם ממידת הרחמים שהיא צירופו של חודש ניסן ואז
באה גאולה לעולם.
עד כאן ראינו כיצד מוסר הקב"ה באמצעות שיחה למשה ואהרון
את שורש הנהגת העולמות במידת הרחמים ,שהוא מצב תאורטי,
נשאלת השאלה ,איך מחברים את התאוריה עם המעשה ,ועל כך
באה תשובה" :דברו אל כל עדת ישראל לאמור ,בעשר לחדש הזה,
ויקחו להם איש ,שה לבית אבות ,שה לבית".
כלומר ,כדי לתקן את הברית או החוזה שהופר בין אדם הראשון
לה' ,שאכל מעץ הדעת טוב ורע בלבדו ,ללא חבור לעץ החיים,
עלינו לספור עשרה ימים מראשית חודש ניסן ,ובעשר לחודש,
שהוא מקביל לספירה העשירית שהיא מלכות ,בה נתבצעה
למעשה ההפרדה שבין אדם הראשון לה' ,באותו מקום ממש בו
חלה השבירה חל גם התיקון ,לכן נצטוו כל עדת ישראל לקחת
בעשר לחודש הז"ה שהוא גימטריה טו"ב ,ששם הוי"ה ברוך הוא
מאיר בו במידת הרחמים ,שה לבית אבות.
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מדוע שה ולא בהמה הוא חיה אחרת? אומר רמח"ל בספר אדיר
במרום ,כי ש"ה גימטריה ערל"ה ,כלומר השם ש"ה מקיים שווי
צורה עם המילה ערל"ה ,אותיות רע לה' ,וכאשר מצווים ישראל
לקחת ש"ה לבית אבות ,הכוונה היא לקחת את בחינת הערל"ה
שהיה מושך בה האדם הראשון ,וממשיך אותה לכל העולמות,
ולהחזיר אותה למקומה ,כאשר המילה אבות כוונתה היא קדמות
ראשונית .כי אב קודם לבן ,וכאשר אומרת התורה ויקחו להם שה
לבית אבות שה לבית ,הכוונה היא שיחזירו את הרע לטוב ,כיצד?
גימטריה של המילה ויקחו הוא ק"ל  130שהוא ה' הוויות ,כלומר
ה' פעמים שם הוי"ה ברוך הוא כי שם הוי"ה ב"ה בגימטריה כ"ו
או  26כפול חמש הוא  .130כלומר כבר בלקיחה של הרע פנימה ולא
הוצאתו החוצה כבר עושים תיקון .וממשיך הפסוק ויקחו להם,
להם אותיות מלה ,כלומר בזה שישראל לוקחים להם שה לבית
אבות ,למעשה הם מתקנים את חטא אדם הראשון כיצד? כפי
שאמרנו קודם ,כבר במילת ויקחו הם לוקחים ה' ההויות ,חמש
פעמים או חמש בחינות של מידת הרחמים ,ותיבת להם אותיות
מלה ,שעם הכולל שהוא אחד ,הרי  86פ"ו שהוא שם אלהים ,ובזה
שהם לוקחים להם ,הם מתקנים אותיות מלה שהיא הברית בה
חטא בה אדם הראשון .וע"י כך שלוקחים ישראל את הרע פנימה,
ומחברים אותו למידת הרחמים הוא שם הוי"ה ברוך הוא אז יכול
להבנות בית ,וזה שכתוב שה לבית ,כי בחכמה יבנה בית ,כי הבית
נבנה באמצעות האות י' הנקראת אות ברית קודש.
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מדוע היה הטלה אלוהי מצרים?
מדוע היה הטלה אלוהי מצרים ,מה מיוחד בטלה ,שאין בשאר
בעלי החיים והבהמות ,ומדוע כדי לצאת ממצרים ,היה צריך
לשחוט אותו ,כלומר מדוע כדי שה' יפסח על בתי העבריים
במצרים ,היו צריכים לסמן את המשקוף בדם הטלה ,מה מסתתר
מאחורי כל הסמלים הללו ,והאם המצרים הם עם קדום שישב על
גדות הנילוס באפריקה ,או שמצרים היא תכונה הטבועה בנפש
האדם פנימה ,נשתדל להשיב על שאלות אלו אחת לאחת.
האם ארץ מצרים היא מחוז של חולות אינסופיים ,גמלים העולים
מן המדבר ,עצי תמר השזורים לאורכו של הנילוס ,או שמצרים
הוא שם המעיד על תכונה פנימית .נתבונן בשם מצרים .לשם
מצרים משמעות כפולה ,כמו למשקפיים (כפל עדשות) לאופנים
(ב' אופנים) לאבני ריחיים (ב' אבנים) .כאשר נחלק את השם
מצרים לב' חלקים ,נראה את הדבר הבא :מצר  -ים ,כאשר החלק
הראשון של המילה מעיד על השורש ,צר ,והחלק השני מעיד על
היסוד הכפול ,סיומת אַ יִם ,כמו במילים אופניים ,מכנסיים,
גרביים.
כלומר המילה מצר  -יִם ,מעידה על כפל צר ,כלומר פעמיים צר ,או
פעמיים מיצר .לומר הפעם הראשונה של המיצר היא צמצום
האינסוף לצורה ,למשל כאשר ילד מצייר פרח .לפני שהוא מצייר
פרח על הדף ,הדף לבן .כאשר הוא מצייר צורה של פרח על הדף
הלבן ,הוא מצמצם את השטח של מה שהיה פעם לבן (משל לאור
אינסוף ב"ה) היות שהציור של הפרח תופס מקום של מה שהיה
פעם ,לפני הציור ,שטח לבן.
כלומר הציור של הפרח ,הוא הצורה הראשונה ,או הצמצום
הראשון ,כעת ההתסתכלות והמחשבה ,כי הצורה הזו ,היא
הבטוי היחיד לאינסופיתו יתברך ,זהו צמצום שני ,כלומר מצרים,
או כפל צר ,מדוע? כי שמחזיק בפרח ,חושב שהוא מחזיק
באינסופיותו למשל ,זה סוג של "חשיבה מצרית".
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בטוי נוסף ל"חשיבה מצרית" ,היא כל סוג של מחשבה שמנסה
להצר את צעדיו של האדם בעולם .למשל אדם נולד למשפחה
מסוימת ,להורים מסוימים ,לשכונה מסיימת קיבל חינוך מסוים,
השפעה מסוימת .כל אלו יצרו או ציירו בו צורה ,כאשר אדם
מאמין שהצורה הזו אליה הוטבע היא "סיפור חייו" ,או
ה"אמת" ,או "מצבו המוחלט" ,היא חשיבה מצירה שניה ,זו היא
למעשה תפיסת מצרים שבנו" .אני לא יכול לצאת מהסיפור שאני
מספר לעצמי על עצמי ,אלו הם הורי ,אלו הם חיי ,או מה שכתוב
על דף קורות החיים שלי אלו הם חיי" .כל זה איננו נכון בעליל,
ולא רק שאינו נכון ,אלא אף גורם לנו להשתעבד לסיפור המצר את
חיינו .וזאת לא הכוונה ,הכוונה היא שנצא לחופשי "מסיפור
חיינו" ,ממה שאנו מספרים לעצמינו ,הכוונה היא שנצא לחירות,
למרחבי הנשמה ,למצב שבו לא אנחנו משמיעים ,אלא למצב שבו
אנו שומעים .כי במרחב השמיעה יכול אדם לצאת ממצרי חייו,
מצורת חייו ,ויותר מכך מהאמונה הכוזבת כי ציור וצורת חייו הם
הדבר האמיתי.
מה מיוחד בטלה? אומר האר"י הקדוש
בשער הפסוקים" ,טלה" ,גימטריה,
"דם" ,דם בחילוף אותיות הוא מד,
כלומר מהו טלה בפנימיות ,כל מה
שאנו יכולים למדוד .טמפ' ,נוזלים,
משקל ,מהירות ,כל מה שאנו יכולים
לספור ולמנות .כל מה שתופס שכל
האדם .כלומר הטלה ,מסמל את כל מה
שיכול בר דעת ,להשיג בדעתו .לכן היה
הטלה אלוהי מצרים .ולא רק בעבר ,או
גם בהווה ממש עכשיו .אדם שחושב שהוא יכול למדוד,
לשקול ,לתפוס הכל בכח שכלו ,מאמין באלוה שנקרא טלה ,כי
פנימיות השם טלה רומז על דם ומידה ,שעניינו הוא שכל דבר
אפשר למדוד לשקול ולאמוד ,בסגנון של "הכל שפיט" ,ויותר
מאשר הוא מאמין באלוה שנקרא "טלה" ,הוא נמצא במצרים.
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לכן נתבקשו ישראל במצרים לשחוט את ה"טלה" ,שהוא מסמל
את המידה ,השקילה והמידתיות ,המאפיינת את תפיסת האנוש
בשר ודם ,ולסמן בדם הטלה השחוט ,את הכניסה לבתי העבריים
במצרים ,וזאת כדי לומר ,לנו אין תפיסה או מידה במופלא ממנו.
כפי שכתוב בפתח אליהו זכור לטוב ,לית מחשבא תפיסא ביה כלל,
כלומר אין מחשבה (אנושית) התופסת באינסופיותו יתברך ,לכן
נצטוו ישראל לשחוט את הטלה ולהקריבו כקורבן הפסח ,כי
באמצעות שחיטת הטלה ,המסמלת את שחיטת אמַ ת המידה
האנושית של בשר ודם ,יכול האדם להתקרב לה' ,למושכלות
האלוקיות ,למוחין דחירות .לכן נקרא חג הפסח חג החירות,
חירות משיעבוד מצרים ,משיעבוד לצורה המיצרה את מחשבת
האדם ואמונתו.
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מדוע תועבת מצרים כל רועה צאן
בפרשת ויגש יורדים ישראל ובניו מצרימה לשבור שבר אצל יוסף
המשנה למלך מצרים ,יוסף מכין אותם למפגש עם פרעה ואומר
להם אֶ עֱ לֶה וְאַ ג ִּידָ ה ְלפ ְַרעֹה; ְואֹמְ ָרה אֵ לָיו ,אַ חַ י וּבֵית-אָ בִ י אֲ ֶׁשר
שים רֹעֵ י צֹאןּ ִ ,כי-אַ נְ ֵׁשי ִמ ְקנֶה הָ יו ּ;
ּבְאֶ ֶרץְּ -כנַעַ ן ּבָאו ּ אֵ לָי .וְהָ אֲ ָנ ִ ׁ
ִק ָרא ָלכֶם ּפ ְַרעֹה;
ְוצֹאנָם וּב ְָק ָרם ְוכָל-אֲ ֶׁשר לָהֶ ם ,הֵ בִ יאו ּ .וְהָ יָהּ ִ ,כי-י ְ
ה-מעֲ ֵׂשיכֶם .וַאֲ מַ ְר ֶּתם ,אַ נְ ֵׁשי ִמ ְקנֶה הָ יו ּ עֲ בָדֶ ָ
יך ִמנְּעו ֵּרינו ּ
ַּ
וְאָ מַ ר ,מַ
וְעַ ד-עַ ָ ּתה--גַּם-אֲ נַחְ נו ּ ,גַּם-אֲ בֹתֵ ינו ּּ :בַעֲ בו ּרֵּ ,ת ְׁשבו ּ ּבְאֶ ֶרץ ֹּג ֶׁשן,
י-תועֲ בַת ִמצ ְַריִםּ ,כָל-רֹעֵ ה צֹאן.
ִ ּכ ֹ
כלומר יוסף לא מסתפק בהודעה שלו למלך מצרים על הגעת אחיו
ובית אביו למצרים ,כלומר "בעדכון חדשות" ,אלא הוא מכין
אותם לשיחה ישירה עם פרעה ,כמו עורך דין המנחה את מרשו
לדבר בבית המשפט ,ומסביר להם כי אם ישאל אותם פרעה
למעשיהם ,יאמרו כי הם אנשי מקנה מנעוריהם עד עתה וגם
אבותם ,כדי שישבו בארץ גושן ,וכאן גם נותן יוסף טעם ,כי תועבת
מצרים כל רעה צאן.
נשאלת השאלה ,מה פירוש ביטוי "אנשי מקנה" אשר נוקט בו
יוסף לתאר את משלח ידם של אחיו ואבותיו ,מדוע הביטוי "אנשי
מקנה" הוא מילת מפתח לישוב אחיו בארץ גשן ,מהי ארץ גשן,
מדוע היא מקום מושבם של רועי הצאן ,ומדוע תועבת מצרים היא
כל רעה צאן ,נשתדל להשיב על שאלות אלו אחת לאחת.
כאשר משתמש יוסף בביטוי "אנשי מקנה"
הוא למעשה רואה בביטוי "מקנה" שתי
מלים מ"ה ק"נ ,כלומר שם מ"ה הוא כעין
ֵקן ,ומה פירושו? כעת נסביר את הדברים:
הנה ידוע כי שמו הפשוט במידת הרחמים
נכתב ד' אותיות י' ה' ו' ה' וגימטריה שלו
כ"ו ,שם הוי"ה פשוט יכול להיכתב במילוי
האות א' והוא יכתב :יוד הא ואו הא ,גימטריה של שמו במילוי
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האות אלף הוא  45או מ"ה ,או אד"ם ,כלומר כאשר נוקט יוסף
בביטוי "אנשי מקנה" הוא מתכוון לכך שאחיו ואבותיו הם אנשים
העוסקים ומקננים כמו ציפור בשם מ"ה ,הוא שמו הגדול במידת
הרחמים הוא צלם אלקים ,שהוא רוחניות גמורה ואין להם שום
סיג ושיח עם העולם הזה ,לכן הם וצאנם אינם מהווים איום על
פרעה ומצרים ,כי פרעה ומצרים מסמלים את צרות המוחין של של
העולם הזה ,את מיצר הצורה ,שכל צורה באשר היא ממעטת
אינסופיותו יתברך ,ופרעה אותיות ערף ה' ,מסמל את הניתוק
שבין הראש והגוף כי הראש והגוף מחוברים בצוואר ובעורף,
ופרעה אותיות ערף ה' ,שהוא עורף את הראש (שהוא משל
למחשבת ה' שהיא להטיב לנבראיו) וכל חיותו באה מן הגוף הצר
שיכלה וימות כמוצר שפג תוקפו ביום פקודה.
לכן אומר יוסף "אנשי מקנה היו עבדיך" היו בלשון עבר ,הי"ו
גימטריה כ"א שהוא שם אהי"ה שהוא בספירת כתר ,וזאת אומר
יוסף כדי ששום גורם לא יוכל לפגוע בהם ,כי בספירת כתר לא
משיג אף אדם ,היות שהוא טמיר ונעלם.
מכאן גם ניתן להבין מדוע תועבת מצרים היא כל רעה צאן ,כי
כאשר פועה הצאן הוא פועה ומבקש "מֶ ה ,מֶ ה" ,כלומר הוא פועה
ומחפש את שם מ"ה בניקוד סגול ,לכן חזקה על כל רועה צאן
שיביא את צאנו אל הכלל הנרצה הוא שם הוי"ה במילוי אלפין,
הוא שם מ"ה ,כי הצאן נקרא צאן על שום היציאה מן הקדושה
ועל הרועה להחזירו ולהכניסו תחת שם מ"ה ,לכן פועה הצאן
ומבקש "מֶ ה ,מֶ ה" ,לחזור אל הקדושה והרועה מביאו אל שם
מ"ה הוא שמו הגדול במידת הרחמים ,לכן תועבת מצרים כל רועה
צאן ,כי המצרים מתעבים רחמים ,ומדוע נוקט יוסף כל רועה צאן
ולא רועה צאן בלבד ,כי מילת כל סובבת על היסוד הקדוש המחבר
שמים וארץ ככתוב כי כל בשמים ובארץ (דברי הימים א' כט י"א)
ומצרים בזים את היסוד הקדוש המחבר שמים וארץ ,כי הם רוצים
רק את הארציות ,רק את העולם הזה ותועפותיו ,ואין להם חלק
לעולם הבא ,לכן הם בזים את הצאן הפועה המבקש "מֶ ה ,מֶ ה",
שהוא שם הוי"ה במילוי אלפין שהוא גימטריה אד"ם ,שהוא
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רוחניות גמורה ,ובזים עוד יותר ל-כל רועה צאן ,כל ניסיון
להחזיר את צאן הנשמות לקדושת שם מ"ה.
לכן בפרק מז ד' כאשר נפגשים אחי יוסף עם פרעה הם אומרים,
" ֵי ְׁשבו ּ נָא עֲ בָדֶ ָ
יך ּבְאֶ ֶרץ ֹג ּ ֶׁשן" ,עבדיך וודאי ,כי עבדי ה' הרועים את
צאן הנשמות אל שמו הפשוט במידת הרחמים ,נמצאים תמיד
בשמחה ולכן ישבו נא בארץ גשן ,שהיא מקומם ,כי גשן ו-שמחה
גימטריה שווה .353
כי מי שהוא שמח ,לא חסר לו דבר ,לכן ארץ גושן היא מקומו ,כי
בארץ גושן לא חסר דבר ,מה שאין כן בארץ מצרים.
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מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן
עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון
ְהושֻ עַ ו ְַר ִּבי אֶ לְעָ זָר ּבֶן
כותב בעל ההגדה" ,מַ עֲ ֶׂשה ּב ְַר ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר ו ְַר ִּבי י ֹ
פון ,שֶ הָ יו ּ מְ סֻ ִּבין ִּב ְבנֵי ב ְַרק ,וְהָ יו ּ
עֲ ז ְַריָה ,ו ְַר ּבְי עֲ ִקיבָא ו ְַר ִּבי טַ ְר ֹ
תו הַ ַּליְלָה ,עַ ד ֶׁש ּבָאו ּ תַ ל ְִמידֵ יהֶ ם
או ֹ
מְ סַ ּפ ְִרים ִּביצִ יאַ ת ִמצ ְַריִם ּכָל ֹ
"רב ֹּותֵ ינו ִּ ,הג ִּיעַ זְמַ ן ְק ִריאַ ת ְׁשמַ ע ֶׁשל ַׁשחֲ ִרית!"
וְאָ מְ רו ּ לָהֶ םַ :
מה פירוש הסיפור שמספר לנו בעל ההגדה על חמשת חכמי הדור
שהיו מסובין בבני ברק ,מהו משקף? נקרא במאמר הבא:
חמשת חכמי הדור המסובין בבני ברק ,הם חמש בחינות או חמש
ספירות מהם נמשכת הנהגה מסוימת אשר מאירה לאדם :רבי
אליעזר משל לספירת כתר ,רבי יהושע משל לספירת חכמה ,רבי
אלעזר בן עזריה משל לספירת בינה ,רבי עקיבא משל לספירת
תפארת ,ורבי טרפון משל לספירת מלכות ,שכן טרפון גימטריה
משה ,שהוא כולל ס' ריבוא ניצוצות נשמות ישראל ,השכינה ,בה
נמצא השוכן הקב"ה.

כדי לסבר את האוזן כתבנו את הטבלה הבאה:

שמות החברים
רבי אליעזר
רבי יהושע
רבי אלעזר בן עזריה
רבי עקיבא
רבי טרפון

הנהגת הספירות
כתר
חכמה
בינה
תפארת
מלכות
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שהיו מסובין בבני ברק ,ויש להבין כי העולם הזה הגשמי הוא ענף
גשמי הנמשך משורש רוחני ,לכן המקום שאנו מכנים 'בני-ברק',
הוא מקום גשמי אך הוא נמשך משורש רוחני .ובכן ,מהו ברק,
ברק הוא פרץ של אור עז המתגלה בשמים ,כמו רעיון ,כמו הבלחת
בזק ,הברקה ,אם כן ,מהו פרוש השם בני-ברק ,ממ"ה הוא נמשך?

ויש להבין כי אב ובן הן סיבה ומסובב ,האב הוא הסיבה והבן הוא
המסובב מן הסיבה .מבחינה חיצונית אב יולד בן ,ומבחינה
בחינה פנימית ניתן לומר כי תופעה של הבלחת אור באדם (הארת
חכמת ה' בו) בונה בו הבנה .כל הבנה זכה שנולדת באדם נבחנת
להולדת בן ,וכל הבנה עבה נבחנית להולדת בת .מכאן ,ניתן להבין
כי שם המקום הגשמי בארצנו ,בני ברק ,נמשך משורש רוחני עליון
בנפש האדם פנימה ,אשר משמעותו היא הארת חכמת ה' באדם
המולידה בו בנים זכים ,שהם בחינת כלי השפעה.
כעת נשוב לחמשת חכמי הדור היושבים מסובים בבני ברק .ויש
להבין את משמעות המילה מסובין .מסובין מלשון סובבים,
כלומר יושבים סביב ,בצורה מעגלית ,באופן שכל אחד מן
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הנוכחים מרוחק במידה שווה ממרכז המעגל .וזה סוד גדול.
מדוע?
הרי אמרנו לעיל כי כל אחד מן החכמים נבחן מבחינת איכותו
לספירה שונה המאירה באדם ,אם כן מה פירוש ענין הישיבה
סביב מבחינה פנימית .ענין ישיבה מורה על קו אמצעי ,כי בעמידה
אנו רואים קומה מלאה ,ובשכיבה ראשו של אדם ורגליו באותה
קומה ,נמצא כי בישיבה אנו רואים ביטוי לקו אמצעי באדם ,כפי
הביטוי 'ישוב הדעת'.
וסוד הענין הוא שאע"פ שכל אחד מן החכמים נבחן מבחינת
איכותו לספירה שונה המאירה בנפשו אדם פנימה ,הרי הם
מסובים יושבים במעגל סביב ,כל אחד מן המסובים נמצא במרחק
שווה ממרכז המעגל ,בחינת השוואת צורה גמורה .בה כל חכם
מאיר את בחינתו ,ואין חכם אחד סותר את חברו ,כי אם מביא
את הארת חברו לכלל שלימות ,והארת החכמים ,כל אחד בתורו,
יוצרת ייחוד התגלות אור ה' בעולם.
מה פירוש מסובין בבני ברק
כל אותו הלילה? שהם יושבים
סביב הארה אלוקית היוצרת
באדם הבנות זכות ,שהם
בחינת כלי השפעה באדם.
ומהו בחינת מספרים כל אותו
הלילה ,שכל אחד מן החכמים
מספר ,כלומר מאיר בחינת
הספירה שלו כל אותו הלילה
של חשכת הגלות.
ביציאת מצרים ,יציאה ולא
בריחה ומנוסה ,אלא יציאה
מסודרת לפי סדר המדרגות
ָזון ֵּתצֵאו ּ
ככתוב ִ ּכי לֹא ב ְִח ּפ ֹ
הלֵךְ
ו ּבִ מְ נו ּסָ ה לֹא תֵ לֵכו ּן ִ ּכי ֹ
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לִ ְפנֵיכֶם יְהוָה ו ּמְ אַ ִ ּס ְפכֶם אֱ לֹהֵ י ִי ְׂש ָראֵ ל (ישעיהו נ"ב י"ב) ועוד
ְנותֵ נו ּ ְ ּבצֹאנֵנו ּ ו ּבִ ב ְָק ֵרנו ּ נֵלֵךְ
נכתבִּ ,בנְעָ ֵרינו ּ ו ּבִ ז ְֵקנֵינו ּ נֵלֵךְ ְ ּב ָבנֵינו ּ ו ּבִ ב ֹ
ִ ּכי חַ ג יְהוָה לָנו ּ (שמות ט’ י’).
ונחזור לענין ,חכמי הדור יושבים מסובים בבני ברק כל אותו
"רב ֹּותֵ ינו ִּ ,הג ִּיעַ זְמַ ן
הלילה עַ ד ֶׁש ּבָאו ּ תַ ל ְִמידֵ יהֶ ם וְאָ מְ רו ּ לָהֶ םַ :
קְ ִריאַ ת ְׁשמַ ע ֶׁשל ַׁשחֲ ִרית!" ,עד שבאו תלמידיהם ,הנבחנים
לבניהם ,לתולדותיהם ,כי מי שמלמד אדם נבחן לאביו ,ואמרו
להם ,רבותינו הגיע זמן קראית שמע של שחרית ,ומהי שחרית,
שחר הגאולה.
נמצא שסגולת חכמי הדור היא לספר ביציאת מצרים ,וכל המרבה
לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח ,כי כל ענין ריבוי יורה על
כלים ,ומכיוון שחכמי הדור הרבו לספר ביציאת מצרים כל אותו
הלילה הנמשל לגלות חשכה ,הרי שתוך כדי סיפור יציאת מצרים
נוצרו הכלים הזכים ,ההבחנות הדקות המסוגלות להכלת שפע
הגאולה ,וזהו עד שבאו תלמידיהם ,כי תלמיד אותיות תלמ – יד
כלומר תלמיד הוא בחינת תלם ,שהוא חלל פנוי באדמה ,שיש בו
ד' בחינות ,ואות י' ,שהן י' ספירות ה' המאירות בו ,ותלמידיהם
שהם נושאי העביות של בחינה ד’ באו ואמרו להם ,אמירה שהיא
רכה ,בעדינות ,רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית ,שכל
הפרש בין אור לכלי נקרא זמנים.
כי אור גימטריה  207כלי גימטריה  60כעת אם נחסר את בחינת
כלי מהאור נקבל  147שהוא גימטריה של המילה זמנים ,לכן
הגאולה כבר מוכנה ומזומנה ,רק שחסרים לנו הכלים להכיל
אותה .לכן מי שעוזר בהכנת הכלים הם חמשת חכמי הדור,
המשולים לחמשת ספירות אור ה' המאירות לאדם ,המסובים
סביב ההארה האלוקית ,ומספרים ביציאת מצרים כל אותו
הלילה ,ליל הגלות הארוכה ,ומשך עיסוקם ביציאת מצרים מכין
כלים זכים ,ואבחנות דקות המסוגלות לגאולה.
עד שבאו תלמידיהם ,הנבחנים לבחינה ד' דעוביות ואומרים להם
בלשון רכה ,רבותינו ,הגיע זמן קריאת שמע של שחרית ,הגיע זמן
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הגאולה ,לומר מפאת ריבוי הכלים שהכנתם על ידי סיפור יציאת
מצרים באותו הלילה ,הגיע זמן קריאת שמע של שחרית ,וזה
ירה
ְבו ִדי עו ָּרה הַ ֵנ ּבֶל וְכִ נ ֹּור אָ ִע ָ
שאמר דוד המלך בתהלים ,עו ָּרה כ ֹ
שחַ ר" ,אעירה שחר"  -אני מעורר את השחר ואין השחר מעוררני.
ָּ ׁ
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ְרבש בש ה ,כְ צֶ מַ ח הַ שש ֶדה נְ תַ תתיך
שדֶ ה
מהו הפסוק שאנו קוראים בהגדה של פסחְ ,ר ָבבָהְּ ,כצֶמַ ח הַ ּ ָ ׂ
נְתַ ִ ּתיךְ (יחזקאל ט"ז ז’)?
צמח הן אותיות מצח ,ורבבה הוא מספר עשרת אלפים ,או עשר
ואלֶף אותיות שוות .אות א' בנויה מאות ו'
פעמים אות א'.כי אֶ לֶף ָ
נוטה באלכסון ושתי אותיות יוד ,אחת פונה ימינה ולמעלה ואחת
פונה שמאלה ולמטה ,באופן שערך האות אלף כעת הוא כ"ו ,כשם
הויה פשוט ,י-ה-ו-ה.
את שם הוי"ה הפשוט ניתן לכתוב במילוי האות אלף והוא ייכתב
כך :יוד ,הא ,ואו ,הא ,הוא שווה ערך לשם מ"ה .נמצא כל אות א'
פשוטה כוללת בתוכה שם הוי"ה במילוי אלפין שהוא מ"ה ,באופן
כאשר קוראים את הפסוק רבבה כצמח השדה נתתיך ,ניתן לקרוא
אותו "כ-י' פעמים שם מ"ה היוצא מהמצח .כלומר רבבה כצמח
השדה נתתיך פירושו שהקב"ה כבר נתן לאדם את האפשרות
לפרות ולרבות ברוחניות בסוד עשר פעמים שם מ"ה היוצא מן
המצח.
אור הבהיר ,סימן מ"ה היוצא מהמצח:
(ע"ע מ"ה) ונתבאר שם שכל מעלת החסדים האלו הוא משום
מציאותם בכתר בבחי' פנים דכתר המכונה מצח ,דע"כ כוחו יפה
להתהפך לאור החכמה עש"ה .וע"כ מוגדרת הוי"ה דאלפין הזאת
בשם מ"ה היוצא מהמצח.
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אות הפתיחה ליציאת מצרים ,משה רבינו מעלה את
עצמות יוסף מן היאור
תשעים ושלוש שנים חי יוסף במצרים .בן שבע עשרה שנים בלבד
היה ,והוא יתום מאמו רחל ,אהבת נפשו של יעקב ,אביו ,כאשר
הושלך לאחד הבורות בעמק דותן ,ונמכר לאורחת ישמעאלים
הבאה מגלעד והיורדת מצרימה ,בעצת אחיו יהודה .רבות היו
תלאותיו ,אך לימים הפך למשנה למלך מצרים ,ובאמצעות פענוח
חלומות פרעה ושריו( ,משקים ואופים) הפך להיות המשביר לכל
עם הארץ ,ואף כלכל את אחיו הבאים מצרימה בשני הרעב,
למרות שמכרוהו לעבד ,כי לא יכלו דברו ְל ָׁשלֹם.
גם אביו שסבר כי "חיה רעה אכלתהו" ,זכה לראותו חי במצרים
וייחד ראיה זו בקריאת שמע .לאחר פטירת יעקב במצרים ,מקיים
יוסף את צוואת אביו ומעלה אותו במסע הלוויה כבד הכולל רכב
ופרשים אל עבר גורן האטד אשר ממזרח לירדן ,ומשם למערת
שדה המכפלה בחברון ,כדי לקיים את צוואתו "ושכבתי עם
אבותי" (זהר פרשת ויחי).
גורל אחר משל אביו ,ציפה ליוסף במותו .הוא נחנט והושם
בארון ,והוטל אל מי היאור ,ומדוע? כדי שלעולם לא ִיוַדע מקום
המצאות ארונו ,שאם יִודע מקום המצאות ארונו יוכלו לצאת
ממצרים .ומספר ספר הזה"ק פרשת בשלח אות כב את הדברים
הבאים :אשרי חלקו של משה ,שישראל היו עוסקים לשאול כסף
ממצרים ,ומשה היה עסוק בשבועה של יוסף .ויש אומרים,
שהארון שלו בנילוס היה ועל ידי שם הקדוש העלה אותו .ועוד
אמר משה ,יוסף ,הגיע הזמן של גאולת ישראל .ואמר עלה שור,
ועלה .כי יוסף נקרא שור כמ"ש בכור שורו הדר לו וגו' .ויש
שאמרו ,בין מלכי מצרים היה ,ומשם עלה .ויש אומרים ,שכדי
שלא יעשוהו עבודה זרה ,שמו אותו בנילוס ,וסרח בת אשר,
שהיתה חיה בשעת המעשה ,הראתה למשה מקומו.
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ויש לבאר את הדברים ,היות שיוסף הצדיק שמר את הברית יותר
מכל שבטים ,והוא נחנט והושם בארון ,הרי הארון שהושם בו,
נקרא ע"ש הברית השמורה בו" ,ארון הברית" ,ורק כאשר נמצא
ארונו של יוסף ,הוא ארון הברית ,צף על פני היאור ,אותיות
אורי"ה ,מתגלה אור הגאולה ,ויוצאים ישראל ממצרים .נמצא כי
היאור הוא אותיות אורי"ה ,הוא זה אשר ִחיַה את משה בתיבה,
והוא זה אשר העלה את ארונו של יוסף על פני המים ,ואין מים
אלא תורה.
וכאשר מפרשים את התורה באדם אחד ,ניתן לראות כיצד כח
המשיה שבאדם המכונה בשם משה ,הרואה בכל דבר טוב
(אטרקטיבי ,בחינת אתה רק טוב) מעלה את אור עצמו ּת יוסף,
ומהי אור עצמות יוסף שבאדם? יוסף שבאדם נבחן לספירת יסוד,
ולקו אמצעי ,וכאשר הכוח המשה שבאדם ,הרואה בכל דבר טוב,
מתחבר אליו ,הוא מתחבר לאור עצמותו יתברך אינסוף,זאת
למעשה הגאולה.
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גֵר ית ְהיֶה ז ְַר ֲע בְ אֶ ֶר אא לשהֶ םַ ,ועֲבש ד ם ,וְ עת ּ אֹתש ם-
ררבַ ע מֵ אוֹת ,ששנשה
ְ
בהגדה של פסח אנו אומרים" :ברוך שומר הבטחתו לישראל ,ברוך
הוא ,שהקדוש ברוך הוא חשב את הקץ לעשות כמה שאמר
לאברהם אבינו בברית בין הבתריםָ " :ידֹעַ ֵּתדַ ע ִ ּכי-גֵר יִהְ יֶה ז ְַרעֲ ךָ
אותָׁ ,שנָה" .ומפרש
ּבְאֶ ֶרץ לֹא לָהֶ ם ,וַעֲ בָדו ּם ,ו ְִענּו ּ א ָֹתם--אַ ְר ּבַע מֵ ֹ
רש"י ,משנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה.
כיצד ,יצחק בן ששים שנה כשנולד יעקב .ויעקב כשירד למצרים
אמר (להלן מז ט) ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה ,הרי מאה
ותשעים ,ובמצרים היו מאתים ועשר כמנין רדו ,הרי ארבע מאות
שנה.
ִק ֵרא ל ְָך ז ַָרע",
זרעך ,מפרש רש"י ,על יצחק ,ככתובּ ִ " ,כי ְב ִיצְחָ ק י ָ ּ
(בראשית כא יב) ז ַָרע ,האות ז' מנוקדת קמץ שהוא כתר כשם שאין
אנו יודעים מה יש בידי אדם הקומץ את ידיו כך אין לנו הבנה
בספירת כתר ,ואילו האות ר' מנוקדת פתח ,ופתח הוא בחכמה,
ככתוב" ,פיה פתחה בחכמה ,ותורת חסד על לשונה"( ,משלי ל')
כי ספירת חכמה ,בשיתוף ספירת הבינה ,מולידות את שאר
הספירות ,כאשר ספירת החסד ,נחשב לברא בוכרא ,כלומר לבן
הבכור ,של חכמה ובינה (הם אבא ואמא).
שים
ש ִּ ׁ
מו ,יַעֲ קֹב; ְו ִיצְחָ ק ּבֶןׁ ִ -
ועתה מתחיל רש"י לספורַ " ,וי ְִּק ָרא ְׁש ֹ
ָׁשנָהּ ְ ,בלֶדֶ ת אֹתָ ם"( ,בראשית כה כו) וברדת יעקב למצרים אמר
(בראשית מז ט) שני מגורי שלשים ומאת שנה ,הרי מאה ותשעים,
שבְרו ּ לָנו ּ
"רדו ּ ָׁש ָּמה ְו ִ ׁ
ובמצרים היו מאתים ועשר כמנין רדו ,ככתוב ְ
שם ְונִחְ יֶה ְולֹא נָמו ּת"( ,בראשית מב ב) הרי ארבע מאות שנה.
ִמ ּ ָ ׁ
וזה פרוש הכתוב גר יהיה זרעך בארץ לא להם ,כי זרע ,הוא
נוטריקון זה-רע ,כפי שדורש רשב"י בספר הזהר ,כלומר זה-רע,
הוא הרצון לקבל שבאדם ,הוא רצון עצמי ,יהיה גר ,יתגורר באופן
זמני ,בארץ לא להם ,כאן עובר הכתוב מיחיד לרבים:
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כלומר ,הזרע שהוא אחד ,מתרבה מאוד בארץ לא להם ,מהו ארץ
לא להם ,הרי לא נקט הכתוב באיזו ארץ מדובר ,כלומר לשון פרט,
אלא נקט הכתוב לשון כלל ,כלומר ארץ לא להם .ארץ הוא לשון
רצון ,וארץ לא להם ,הוא רצון שאין לו שייכות לרצון העברי.
ומפרש האור בהיר ,כי בארץ לא להם כי זהו ההיפך מהרצון
העברי שהוא מטבור ולמעלה,כי רצון מצרי הוא מטבור ומטה.
(אור הבהיר סימן עברי עמ' רנג טור ב').
כי לעברים יש רצון אחד ,הוא להשפיע נחת רוח לאלקים ואדם,
והיותם מתגוררים בארץ לא להם ,פירושו שהם מתגוררים בארץ
של רצונות עבים/גסים ,מטבור ומטה ,לכן נקראת לא להם ,כי מה
שיעד להם הברוך הוא רצון שמטבור ולמעלה( ,טבור לשון
טוב-אור ,טבור) הוא רצון
עברי ,כלומר רצון שנשתכלל
בתיקונו ורוצה אינו אלא
להשפיע נחת רוח.
"ואח"כ יצאו ברכוש גדול",
כי כל משמעות היותם בארץ
לא להם ,היא לשאול כלי
קבלה מן המצרים שיוכלו
לשמש בהם על מנת להשפיע,
ורק אז כאשר יהיו מתוקנים
בני ישראל ברצון אחד שהוא
להשפיע ,יוכלו להיקרא עַ ם
ישראל ,מלשון ִעם ,שהוא
לשון שותפות ,עַ ם המיישר כוונה וקו ִעם האל ,הוא עם ישראל,
אז יוכלו לשוב לארץ המובטחת ,המתוקנת באהבת אלקים ואדם,
כי גם הם מתוקנים באותם התיקונים .ובאותה השעה יכנס עַ ם
ישראל ,לארץ ישראל ,כחתן הנכנס לחופתו ,ויתקיים הייחוד ,עַ ם
ישראל בארץ ישראל.
וזאת משמעות ההבטחה שנתן הברוך הוא לאברם בברית בין
הבתרים ,כי לאחר כל הניתוחים ,הביתורים והגזירות ,מסתתר
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רצון אחד שלם וטוב ,והוא להיטיב לנבראיו ,וזה סוד הפסוק,
"ואת הציפור לא בתר" (בראשית ט”ו י’) ,כי ר"ת ה'צפור ל'א ב'תר
הוא הבל ,והבל הוא פנימי ואי אפשר לחלק אותו לחלקים ,כי
הוא פשוט ,כרצונו להיטיב לנבראיו המכונה בשם פשוט.
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מצה זו שאנו אוכלים על שום מ"ה
שואל המגיד בהגדה של פסח" ,מצה זו שאנו אוכלים על שום מה?"
בותֵ ינו ּ לְהַ חֲ ִמיץ .עַ ד
שו ּם ֶׁשלֹא ִהסְ ִ ּפיק ְ ּבצ ֵָקם ֶׁשל אֲ ֹ
ומשיב" ,עַ ל ׁ
ְ
ְ
ש ּבָרו ּך הו ּא וּגְאָ לָם,
דו ׁ
ֶׁש ִּנגְלָה עֲ לֵיהֶ ם מֶ לֶך מַ ְלכֵי הַ ְּמלָכִ ים הַ ָ ּק ֹ
הוצִ יאו ּ ִמ ִמצ ְַרים
ֶׁשנֶּאֱ מַ ר( :שמות יב לט)ַ " :וי ֹּאפו ּ אֶ ת הַ ָ ּבצֵק אֲ ֶׁשר ֹ
הְ ,וגַּם
שו ּ ִמ ִ ּמצ ְַרים ְולֹא ָיכְלו ּ ל ְִהתְ מַ הְ מֵ ַּ
עֻ גֹת מַ צ ֹּות ִ ּכי לֹא חָ מֵ ץּ ִ ,כי ג ְֹר ׁ
צֵדָ ה לֹא עָ שׂו לָהֶ ם".
הנה מצ"ה ,הוא שם הוי"ה במילוי אלפין,
הנכתב כך :יוד ,הא ,ואו ,הא ,גימטריה , 45
שהוא גימטריה אד"ם או מ"ה ,ובאמצע
האות צ' שהוא משל לצדיק .ובמילוי ד' יודין,
נכתב כך :יוד,הי,ויו,הי וגימטריה שלו הוא
 72או ע"ב ,שהוא בספירת חכמה בחינת אבא.
ושם הוי"ה במילוי ג' יודין נכתב כך :יוד ,הי,
ואו ,הי ,וגימטריה של ס"ג או  ,63שהוא
בספירת הבינה בחינת אמא.
נמצא כי כאשר נחבר את ב' ההויות
הראשונות שהן אבא ואמא ,או שם ע"ב ושם ס"ג ,נקבל מצ"ה או
 .135כלומר שם מצ"ה הוא כנגד אבא ואמא או ספירות חכמה
ובינה ,שם ע"ב ושם ס"ג ,שהם ב’ רעין דלא מתפרשין .ומצ"ה זו
שאנו אוכלים היא על שום מוחין דאבא ואמא ,ב' רעין דלא
מתפרשין ,מוחין דחירות.
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מדוע נצטוו ישראל במצרים לקחת בעשור לחודש שה
לבית אבות
במסגרת ההכנות ליציאת מצרים נצטוו ישראל ע"י משה ואהרון
לקחת בעשור לחודש שה לבית אבות .את השה נצטוו ישראל
לשמור עד ארבעה עשר לחודש ,ואז לשחוט אותו כקרבן פסח ,את
דמו לתת על המזוזות והמשקוף ,ואת בשרו צלי אש נצטוו לאכול
על השובע ,לא להותיר ממנו עד בוקר ,את הנותר לשרוף באש,
ואת עצמותיו נצטוו ישראל שלא לשבור ,כדי שאח"כ יוכלו לזרוק
אותן בשוק לעיני כל מצרים.
את השה נתבקשו ישראל לאסור לכרעי המיטה בי' (בעשור)
בחודש ,כאשר השלב הבא הוא ההבכרה ,כלומר הכנת השה
לשחיטה בארבעת הימים שבין י' בחודש לי"ד בו( .ארבעה ימים
כנגד ד' אותיות משם הוי"ה ,י-ה-ו-ה) שהוא בחינת גילוי של ד'
ספירות חכמה ,בינה ,תפארת ומלכות .וזאת כדי להכניע את
שליטת קליפת חכמת מצרים תחת קדושת אמונת ישראל.

31

אביב הגיע פסח בא  -מאמרים לחג הפסח

ומספר זהר פרשת פנחס פירוש הסולם אות תשלו ,בג"ד ,אל
תאכלו וכו' :משום זה אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי
אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו ,כדי שיהיה נדון באש צלי.
וצווה להשליך עצמותיו בשוק בביזיון ,משום זה ,ועצם לא תשברו
בו .וצווה על יום הרביעי ,שלאחר שיהיה ג' ימים קשור ,לעשות בו
דין .וזה היה קשה להם מכל המכות שהכה אותם הקב"ה על ידי
רועה הנאמן .ולא עוד ,אלא שצווה שלא לאכלו בחשק ,אלא על
השובע .ומיד שרואים עצמותיו בשוק ואינם יכולים להצילו ,קשה
להם זה מכל .ולא עוד ,אלא שנאמר בהם ומקלכם בידכם ,להכניע
כל אלוהי מצרים תחת ידיהם .ומשום שאלוהיהם הם בכורות
ממונים ,כתוב ,וה' הכה כל בכור.
פירוש הדברים; בג"ד אל תאכלו וכו' :משום זה אל תאכלו ממנו
נא (קו שמאל ,שהוא כולו דם) ובשל מבושל במים (קו ימין) כי אם
צלי אש (קו אמצעי ,כי העשן עולה ממטה למעלה ,נמתק ברחמי
האש ,העולה ממטה למעלה) .ראשו על כרעיו ועל קרבו( ,לרמז על
עבודת האדם ,שכדי להתקרב לאלוקות ,עליו לבטל את דעתו,
שהוא סוד ראשו על כרעיו ועל קרבו ,שהוא מצב של קטנות) כדי
שיהיה נדון באש צלי( .צלי בגימטריה  130שהוא עשר פעמים י"ג
מידות רחמים ,או עשר פעמים אהבה ,או עשר פעמים אחד).
וצווה להשליך עצמותיו בשוק בביזיון ,משום זה ,ועצם לא תשברו
בו( .כי לא ניתן לשבור את עצם החכמה ,משום שאינה כלי ,אלא
אור) וצווה על יום הרביעי( ,הוא היום העברי ,בו עוברים את
הנהר ,בחינת בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם ,תרח אבי אברהם
ואבי נחור; ויעבדו ,אלוהים אחרים ,כלומר עוברים ממצב של
עבודה זרה למצב של אמונה בה') שלאחר שיהיה ג' ימים קשור,
(בקשר אמונת ג' האבות) לעשות בו דין .וזה היה קשה להם מכל
המכות שהכה אותם הקב"ה על ידי רועה הנאמן .ולא עוד ,אלא
שצווה שלא לאכלו (את קרבן הפסח) בחשק ,כלומר מתוך תאווה,
אלא על השובע ,כמו אדם האוכל אצל שולחן חברו משום שרוצה
לכבדו ,ולא בגלל שהוא רעב.
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ועוד בזהר פרשת בא אות קצה ,ועצם לא תשברו בו .להראות בו
בזיון ,ובכל אלהי מצרים .כי העצמות היו מושלכים בשוק ,ובאו
כלבים והיו גוררים אותם ממקום למקום .וזה היה קשה להם
מכל ,כי העצמות הם תקון הגוף ,ודומים כעין צד האחר ,דהיינו
לאלהים אחרים שלהם ,וישראל השליכו אותם בשוק בדרך בזיון.
וע"כ כתוב ,ועצם לא תשברו בו ,אתם לא תשברו ,אבל כלבים היו
באים ושוברים אותם( .כלבים נבחנים לרצונות הקבלה שבאדם
והם אשר שוברים את עצמו ּת העבודה הזרה ,שהם עצמות השה
המושלכות בשוק) ועוד כתב בילקוט ראובני על התורה  -פרשת בא
"בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית וגו' .ענין שבירת עצמות
בקרבן פסח ועצם לא תשברו בו ,אתם לא תשברו בו אבל הכלבים
שוברים עצמות ,וזה היה להם ביטול ע"ז ע"י שבירה זו אבל אין
לה ביטול ע"י ישראל ,לכך אתם לא תשברו בו.
ֹתו--מָ תְ נֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ,נַעֲ לֵיכֶם ּב ְַרגְלֵיכֶם ו ּמַ ֶ ּק ְלכֶם
ְו ָככָהּ ,תֹאכְלו ּ א ֹ
ָזוןּ ,פֶסַ ח הו ּא לַיהוָה .מתניכם חגורים
ֹתו ּב ְִח ּפ ֹ
ְ ּביֶדְ כֶם; וַאֲ ַכל ְֶּתם א ֹ
המותנים מראות על יכולת העמידה של האדם ,ככתוב כוחו
במותניו ,והיא כנגד אות ו' משם הויה ,נעליכם ברגליכם כנגד ה'
אחרונה משם הויה( ,זיווג אותיות ו"ה משם הויה שהן ספירות
תפארת ומלכות) ומקלכם בידכם ,כנגד אות ה' ראשונה בשם
הויה ,כי תפיסת היד ,מצביעה על יכולת התפיסה וההבנה של
האדם ,והיא כנגד ספירת בינה ,ואכלתם אותו בחפזון ככתוב פחז
כמים אל תותר הנאמר לראובן בברכת יעקב אבינו ע"ה ,שהוא
כנגד אות י' משם הוי"ה ,והיא כנגד ספירת חכמה ,לקיים
ואמרתם זבח פסח הוא לה'.
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מהו שאמר הכתוב ולכל ולכל בני ישראל לא יחר
כלב לשונו
בפרשת בא (שמות י"א) מכין ה' את משה למכה האחרונה אשר
תכה במצרים ,ואחריה יצאו לחופשי .וכך אומר הברוך הוא
ְתוךְ ִמצ ְָריִם.
למשהּ " :כֹה אָ מַ ר יְהוָהּ :כַחֲ צֹת הַ ַּליְלָה ,אֲ נִי ֹיוצֵא ּב ֹ
או ,עַ ד
ְכור ּפ ְַרעֹה הַ ֹּי ֵׁשב עַ לּ ִ -כסְ ֹ
ִם--מ ּב ֹ
ִ
ְכורּ ,בְאֶ ֶרץ ִמצ ְַרי
ו ּמֵ ת ּכָלּ -ב ֹ
ְכור ּבְהֵ מָ ה .וְהָ י ְָתה צְעָ ָקה
שפְחָ ה אֲ ֶׁשר אַ חַ ר הָ ֵרחָ יִם; ְוכֹלּ ,ב ֹ
ְכור הַ ִּ ׁ
ּב ֹ
גְ ֹדלָהּ ְ ,בכָל-אֶ ֶרץ ִמצ ְָריִם ,אֲ ֶׁשר ָּכמֹהו ּ לֹא נִהְ י ָָתהְ ,ו ָכמֹהו ּ לֹא ת ִֹסף.
ֹנו ,לְמֵ ִאישׁ ,וְעַ דּ -בְהֵ מָ ה--לְמַ עַ ן,
ש ֹ
ו ּ ְלכֹל ְ ּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל ,לֹא יֶחֱ ַרץֶּ -כלֶב ְל ׁ
ֵּתדְ עו ּן ,אֲ ֶׁשר יַ ְפלֶה יְהוָהּ ,בֵין ִמצ ְַריִם וּבֵין ִי ְׂש ָראֵ ל".
מדוע רק לאחר ההודעה על מכת בכורות משתמש הברוך הוא
במשל הכלב ,ולא לפניה הרי היו כבר תשע מכות ,מה מסמל כלב,
למה נבחנת חריצת הלשון שלו ,ומדוע נזכרת חריצת הלשון דווקא
ביחס לכל בני ישראל ולא למצרים ,נתבונן בדברים:
הכלב נובח ,וקול נביחתו הב הב :הוא רוצה (הב) את העולם הזה
ורוצה (הב) את העולם הבא .תמונת העולם הכפולה של הכלב
המתוארת באמצעות קול נביחתו באה לידי ביטוי גם במשל
שמספר ה' למשה ,ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב את לשונו:
מה פירוש המשל שממשיל ה' למשה? כאשר כלב חורץ לשון הוא
מוציא אותה מחוץ לפיו ,ואז ללשון הכלב שני מצבים :האחד
בתוך הפה ,והשני מחוץ לפה .במשל בו משתמש ה' בשיחתו עם
משה ומכין אותו למכת הבכורות הוא למעשה אומר לו ,לאחר
מכת בכורות אין יותר מצב של שתי רשויות ,העולם הזה ,או
העולם הבא ,אין יותר כפל ותעתועים ,יש רק אל אחד וכל פעולתו
היא להטיב לנבראיו ,לכן לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו ,כי
לישראל יש רק עולם אחד ,שהוא טוב ,מה שאין כן למצרים.
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ומשל הכלב מסופר למשה דווקא בהכנה לקראת מכת בכורות,
ולא לפני כל מכה אחרת מכל התשע האחרות ,היות שמכת בכורות
היא העשירית שניתנה ,והיא כנגד הספירה הגבוהה ביותר
והנעלמת ביותר היא ספירת כתר ,שכל עניינה הוא להטיב
לנבראיו ,לכן לא תתכן שום דואליות ומשניות במקום הכתר ,רק
אחדות אחת ,לכן לא יחרץ כלב לשונו אל כל בני ישראל לאחר
מכת בכורות ,משום שאז נתברר אורו הזך של הכתר האחד היחיד
והמיוחד ,ששום דואליות לא עומדת כנגדו.
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חג אביב שמח לכולם,
אנו מקווים כי נהניתם לקרוא ולעיין במאמרים לחג הפסח ,אם
לכם יש שאלות ,הארות או הערות ,תוספות על הכתוב ,והגיגים
נשמח לשמוע מכם דרך הערוצים הבאים:
דף הפייסבוק שלנוfacebook.com/pesukim.org :
טויטרtwitter.com/pesukim :
והאתר "על שלושה דברים"

באיחולי שמחה רבה,
לבלוב פריחה ואופק בהיר ונפלא
א.קליין
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