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 "פ התש שבת הגדול, הכנה לימי הפסח, ופרשת צו

 

ָעְמָדה ,ְוִהיא"  "ְוָלנּו ַלֲאבוֵֹתינּו שֶׁ

ים ,ֹזאת ַהּתֹוָרה" .א ּלּואִּ ְנָחה ְוַלַחָטאת ְוָלָאָשם ְוַלמִּ ים ,ָלֹעָלה ַלמִּ , "ּוְלֶזַבח ַהְשָלמִּ

 לז'(.   - )ויקרא, ז'

 בשו"ע )או"ח, סי' תל'( כתב, וז"ל: .ב

ַנעָשה בוֹ ַשָבת " ַסח, קוִֹרין אוֹתוֹ ַשָבת ַהָגדוֹל, ִמְפֵני ַהֵנס שֶׁ ִלְפֵני ַהפֶׁ  ". שֶׁ

 וב"משנה ברורה", ביאר מהו אותו הנס, וז"ל: 

סן ביום שבת, ולקחו כל אחד מישראל  ים, היה עשרה בנישבשנה שיצאו ממצר"

 ... שה לפסחו, וקשרו בכרעי המטה

 , למה זה לכם - ושאלום ,ראו זה ,והמצרים

 , לשוחטו לשם פסח במצות ה' עלינו - והשיבו

 ולא היו רשאין לומר להם דבר.  ,על ששוחטין את אלהיהם ,והיו שיניהם קהות

  -קבעו לקרות שבת שלפני הפסח  ןכ, על שבתומפני שאז היה עשירי בחודש ב

 ". שבת הגדול ,לעולם

 אחר, וז"ל: )שבת פז' ע"ב, ד"ה "ואותו"(, כתבו טעם  פותובתוס

 -ועל כן קורין אותו שבת הגדול, לפי שנעשה בו נס גדול "

( כשלקחו פסחיהם  פרשת בא, סי' יח',, מדרש תנחומאכדאמרינן במדרש )

למה היו   - ושאלום ,ת העולם אצל ישראלנתקבצו בכורות אומו ,באותה שבת

 .עושין כך

 .שיהרוג בכורי מצרים ,זבח פסח לה' - אמרו להן

 -ולא רצו  ,לבקש ממנו שישלחו ישראל ,ואל פרעה ,הלכו אצל אבותיהם
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י'(,   -)תהילים, קלו'  כתיב ד. הדא הוא והרגו מהן הרבה ,ועשו בכורות מלחמה

 ." 'למכה מצרים בבכוריהם'

 הלקט" )סי' רה'( כתב, וז"ל: 1  וב"שבלי

"מצאתי בפרדס שחיבר רבינו שלמה זצ"ל, שבת שלפני הפסח נהגו לקרותו שבת  

 הגדול. 

והטעם, לפי שניסן שבו יצאו ישראל ממצרים, היה ]הפסח[ בחמישי בשבת,  

 -דהכי אמרינן בסדר עולם 

  - ומקחו של פסח מצרים היה בעשור לחודש שלפני הפסח, ופחדו ישראל ואמרו

 יהם ולא יסקלונו,הן נזבח את תועבת מצרים לעינ 

 אמר להם הקדוש ברוך הוא, עתה תראו הפלא אשר אעשה,

וצוה להיות משמרת עד ארבעה עשר, והיו הכבשים צועקים, ומצרים היו שומעין 

והיו נידונין ביגונות לבם, ולא הזיקו לישראל מאומה, כי   -ומיעיהן היו נחתכין 

 רע ומר מפני הכעס. כולם נפלו בחולי 

ם לישראל באותו שבת אשר לפני הפסח, לפיכך נקרא שבת הגדול  ועל שנעשו נסי

 ".חשבת שלפני הפס 

ובטעם זה צריך ביאור, מדוע לא נקבע הנס ליום י' בניסן, שאז יכנוהו בשם 

 -"עשרה בניסן הגדול" 

 שהרי, אותה השבת היתה ביום י' בניסן, שאז הוא זמן הנס. 

 , וז"ל:" שעמד בקושיא זו, וכתבושלב ב"יעויין ו

 ומה שתולים הנס בשבת, ולא ביו"ד לחודש, איזה יום שיהיה, "

 -מפני שלא בא הנס אלא ע"י שמירת השבת 

 

 לרבי צדקיה ב"ר אברהם הרופא. 1
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במדרש   שמפני שידעו המצריים שהיו ישראל שומרים השבת במצרים, כדאיתא

ע"י מטפלין בבעל חי בשבת, ו )שמות רבה, פרשה א', כח'(, היו מתמיהים שהיו

 שאלום, כך

 ."לכך קורין דווקא שבת הגדול

בשם אבן  . וכעין זה כתב האבודרהם, חודש ניסן, )שמות, יב' ג' 2בחזקוני  ברם, 

 כתב, וז"ל:  (הירחי

ְקחּו ָלֶהם  יום שבת היה, ולפי שעשו בו ישראל מצוה   -" 'ֶבָעשֹר ַלֹחֶדש ַהֶזה ְויִּ

 -כגון מקח הפסח בעשור   ,ראשונה

 ". הגדול נקרא שבת 

 וב"שבלי הלקט" הנ"ל, כתב וז"ל: 

העם בשבת שלפני הפסח לשמוע הדרשה עד אחר   לפי שמאחרין ,טעם אחר"

 , והלכות שמירת המצות, עד שדורשין שם הלכות ביעור ,סמוך למנחה - חצות

 , הלכות עשיית ליל ערב הפסח , הלכות חולו של מועד ,הלכות מלאכת יום טוב 

 -ועוד 

איך הוציאם בתועפות ראם   ,איך באו אבותינו במצרים ,אלהינוכדי לספר גבורות 

 . ולספר ולדרוש בקהל את כל אשר עשה ,קרע לנו את היםו ,לו

שאם   ,עד שישמעו שיגמור ]את הכל[ - והעם אינן נפטרין לבתיהן ,ומושך הרבה

 , אימתי ישמעו ,לא ישמעו עכשיו

 ... א שמעוושמא עד עכשו ל  ,הרי פסח יבא בשבוע זאת שלאחר שבת

ועל כן קראו   ,נראה בעיני העם היום גדול וארוך יותר מיום אחר ,ומפני משך זה

 . "לשבת זה שבת הגדול

 י' בניסן.-, לשבת ולא ל "ולטעמים אלו, יובן מדוע נקבע השם "שבת הגדול

 
 לבריאת העולם(. -לרבי חזקיה בר מנוח )ה' אלפים י', ה' אלפים ע'  2

 .שיזכרו אותו ויחזקוהו -ו בהקדמה לחיבורו פי בקשת בשם "חזקוני" על שמו חזקיה, ועל קראנ
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סי'   ואגב טעמים אלו, נציין בזה לדבריו של הרב חיד"א זיע"א )"מחזיק ברכה",

 ז"ל:אות ב'(, ו תל',

ונהגו המדקדקים שבמקום מה, שאומרים בשבתות דעלמא 'שבת שלום "

 ". 'שבת הגדול מבורך' -השבת זה  מבורך', אינהו דאמרי  

בעניין מה שנתקשינו, מדוע לא נקבע הנס ליום י' בניסן, שאז יכנוהו בשם "עשרה  ו

 -בניסן הגדול"  

 שהרי, אותה השבת היתה ביום י' בניסן, שאז הוא זמן הנס. 

 רבינו הצל"ח זיע"א, וז"ל:  3  והנה, כתב .ג

 , ה ועושהַהְמֻצּוֶ , גדול  4  חז"לוכבר אמרו "

 ואולי, על שם זה נקרא שבת הגדול, 

 ולא נקרא שבת הפלא, 

 , ממצוות בני נח  - לפי שהלא עד היום ההוא, לא היה לזרע יעקב שום מצווה יותר

דול, והיו כמי שאינו ואף שזרע יעקב קיימו התורה עד שלא נתנה, לא היה כוחם ג

 ועושה.ה ְמֻצּוֶׁ 

 תן להם מצוות פסח,עכשיו שניאבל 

 - שונה שבו, הוא לקיחתו מעשור לחודשוהמצווה הרא

 מחה, וקיימו שם מצווה זו בש 

 ,בני נח  שארוניתן להם עכשיו שוב מצווה אחת, יתר על  

ה, ולכך נקרא  ּוֶׁ ְמצֻ נו , שהוא גדול ממי שאי ה ועושהַכְמֻצּוֶׁ והיו מקיימים מצווה זו, 

 ".שבת הגדול 

 ים".   -ידוע בשם רבותינו המקובלים זיע"א, כי "מצרים", פירושו "מיצר  .ד

 
 בדרושיו. 3

 ."אבבא קמא, לח' ע 4
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,  בראשית )  הפסוק על(, מקץ פרשת, התורה על בפירושו) הריקאנטי שכתב וכמו 

ב'(, "מג -' מא ְרֶכֶבת ֹאתוֹ  ַוַיְרכֵּ ְשֶנההַ  ְבמִּ ְקְראּו ,לוֹ  ֲאֶשר  מִּ ְך ְלָפָניו  ַויִּ   ֹאתוֹ  ְוָנתֹון ,ַאְברֵּ

ְצָריִּ   ֶאֶרץ ָכל  ַעל  :ל" זו". םמִּ

  מיצר  לשון  הוא מצרים  מלת  כי, למצרים ה "ע אבינו אברהם בירידת רמזנו כבר"

 ". ים  הנקראת השכינה 

. נקדים, וכדי להיכנס לפנימיות העניין, עד כמה שידינו יד כהה משגת .ה

 , של רב האי גאון וצדיק, מורינו הגרש"ד פינקוס זיע"א, וז"ל: 5  בהעתקת דבריו

 ר'. "סוד מצרים, הוא מלשון 'מיצ

, נשלטו בצורה  כלל ישראלהלך ההיסטוריה של העם היהודי, לא מצינו שבכל מ 

 כזו, כפי ששלט עליהם פרעה.

שעברו על כלל ישראל, לא היה אחד שהיתה לו אפשרות   בכל שאר הגלויות

 ,לתפוס את עצם נקודת החיים של כלל ישראל

 את "דם הנפש". 

 כולם,  

 על כל העולם, מלבד פרעה, אשר שלט 

 . 6רה, ישלוט משיח צדקינו לעתיד לבוא  צו ותהבא

 'תפס אותם בגרון', כביכול,ברצותו לשעבד אליו את ישראל,   פרעה,

 . כלומר, הוא סתם את המעבר שבין הראש לגוף

 היתה זו תפיסה, בעצם נקודת החיים, 

 
 ד'.-בספר "שיחות מורינו הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל", פסח, עמודים לג' 5

 שמות רבה, פרשה טו', י': 6

ֹּל ְמַכְבִדין אֹותֹו ,ָמָשל"    ,ְלֶמֶלְך ֶשָהיּו ַהכ

  .וֵאֹלֵהיֶהן ִעָמֶהן -ַעד ֶשָהיּו ְמִביִאין לֹו ּדֹורֹונֹות  ,ן אֹותֹוַעד ַכָמה ָהיּו ְמַכְבִדי

ֹּה  ".ֵהיֶהן ִעָמֶהןוֵאֹל - וְָהיּו ְמִביִאין לֹו ּדֹורֹונֹות ,שֹוֵלט ִמּסֹוף ָהעֹוָלם וְַעד סֹופֹו ,ָכְך ָהיָה ַפְרע
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 - 'שהיא אותה התפשטות, הקרויה 'דעת

 -ש רא שב, אמיתתו וייחודו המעבירה את ההכרה השכלית בהשי"ת

 , איברים, שהם עיקר האדםאל שאר ה 

 ". השפעת כוח הדעתוכך הצליח להפסיק את  

 רחיב כדלהלן. , נפשיטם, ונדבריו הקדושיםוכדי להבין את  .ו

 בני ישראל,  , מצינו, את צורת השיעבוד, שנשתעבדו בה"שמות" בפרשת

 שיעבוד מוחלט, אשר אין כל מוח יכול לתארו במחשבתו,

לֶׁ כל  שיעבוד, אשר שלל מהם   . ם אנושצֶׁ

  -זיע"א, פירש את הפסוק )דברים, כו'  קדושה "רבינו ה"אור החייםש עד כדי כך,

עּוו'(, "  ים  ֹאָתנּו ַוָירֵּ ְצרִּ ְּתנּו ,ַוְיַעּנּונּו ,ַהמִּ ינּו ַויִּ  ", כדלהלן:ָקָשה  ֲעֹבָדה  ָעלֵּ

 ,כמותם   רעים אותנו עשו  ,פירוש -' אותנו וירעו" '

 ". הנפש  רצון אליו ךימשו ,כשיסריח  המזג כי

 ומבואר: 

 , כי מטרת שיעבוד מצרים, היתה, לשלול מעם ישראל, בחירה

ישלטון ללא  -עבדו בהם יוזאת, על ידי שש , ובמידות  ם, באכזריות נוראהְמָצרִּ

 רעות. 

'(,  ב פרק, ישרים מסילת) א"זיע ל"הרמח  רבינוותיאור, לצורת השיעבוד, כתב 

 : ל"וז

ּנֵּה , ְואּוָלם" ַּתְחבּולֹות ַאַחת  ֱאֶמתבֶ  ֹזאת הִּ יד , ְוָעְרָמתוֹ  ָהַרע  ַהיֵֶּצר מִּ   ֲעבֹוָדתוֹ  ְלַהְכבִּ

ידּות ְתמִּ בֹות ַעל בִּ ר ֶשֹּלא ַעד ,ָהָאָדם ְבנֵּי לִּ ָשאֵּ ְתבֹונֵּן ֶרַוח ָלֶהם יִּ ל ְלהִּ ְסַּתכֵּ יֶזה  ּוְלהִּ   ְבאֵּ

ם ֶדֶרְך ים  הֵּ  . הֹוְלכִּ

י עַ  כִּ ּלּולֵּי, אהּו יֹודֵּ ים ָהיּו ֶשאִּ מִּ ָבם ֹשָ ְמַעט לִּ יֶהם ַעל ָקט כִּ ָיד ַוַדאי, ַדְרכֵּ   ָהיּו  ֶשמִּ

ים ילִּ ם  ַמְתחִּ ָּנחֵּ יֶהם ְלהִּ ַמֲעֹשֵּ  , מִּ

ְתַגֶבֶרת  הֹוֶלֶכת  ַהֲחָרָטה  ְוָהְיָתה ים   ֶשָהיּו ַעד , ָבֶהם ּומִּ ְטא עֹוְזבִּ י ַהחֵּ  . ְלַגְמרֵּ
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ה ַוֲהֵרי א , ָהָרָשע ַפְרֹעה ֲעַצת ֵמֵעין, זֶׁ   ַעל  ָהֲעֹבָדה ִתְכַבד'(, 'ה -' ה, שמות) ַמרשֶׁ

 ',וגו' ָהֲאָנִשים

ָהָיה ֹּלא ִמְתַכֵּון שֶׁ ֹּלא - ְלַבד שֶׁ ם ְלַהִניחַ  שֶׁ ַוח  ָלהֶׁ ימּו אוֹ  ֵלב ִיְתנּו ְלַבל ְכָלל רֶׁ   ֵעָצה  ָיֹשִ

ְגּדוֹ   ,נֶׁ

ָלא   ַהִבְלִתי  ָהֲעבוָֹדה ַהְתָמַדת ְבֹכחַ  ,נּותִהְתבוֹנְ  ִמָכל ,ִלָבם ְלַהְפִריעַ  ִמְשַתֵּדל ָהָיה ,אֶׁ

ת קֶׁ  ". ֻמְפסֶׁ

 :, למדנו וצא הדבריםוממ

 וק מוחלט של מוחו וליבו של האדם, ניתשיעבודו של פרעה, היה 

 .המביא את האדם לתחושה שאינו כלום יום,אשיעבוד נורא ו

 גם השיעבודים הגדולים, בכל מהלך ההיסטוריה, לא שללו מהאדם את "דעתו",

אך הדבר נעשה על ידי   האדם שהיה מסרב, אומנם היה נהרג,, יעבודיםבאותם ש

 שאינו חפץ בחיים.  - שיקול דעתו"""בחירתו", ולאחר 

 -לא כך היה שיעבודו של פרעה 

 היה ללא הפסקה, שיעבודו של פרעה, 

 ה", ֲהָתָש "ה בלשונינו ְמֻכנֶׁ שיעבודו של פרעה, 

 ת, , יצר שליטה על מנגנון הדעשל פרעהשיעבוד 

 על אפשרות לסרב. לא חשבעד כדי כך, שהאדם אפילו 

גדול לאין ערוך, היה בין שיעבודו של פרעה, לשאר , אך ל אחדֶהְבדֵּ  .ז

 לאורך ההיסטוריה,  -  עם ישראלעל רים השיעבודים שעברו ועוב 

 וכדלהלן.  והוא, "תורה",

 מן הדעת, ישראל  כשניתק פרעה הרשע, את עם 

 ים,הל -אול, הוא ההוא קבע קביעה מוחלטת, שכביכ
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ר" ג'(, - ל, כט')יחזקא  וכמאמר הכתוב ה ֲאֹדָני ָאַמר ֹכה ,ְוָאַמְרָּת  ַדבֵּ י ,ְיֹהוִּ ְננִּ   ָעֶליך  הִּ

ם ֶמֶלְך ַפְרֹעה ְצַריִּ ים ,מִּ ץ ַהָגדֹול ַהַּתּנִּ ר ,ְיֹאָריו ְבתֹוְך ָהֹרבֵּ   י ַוֲאנִ  ְיֹאִרי ִלי ,אַמר ֲאשֶׁ

 ", ֲעִשיִתִני 

 - נתיניו עם ישראל, והאומה המצריתנתיניו זו, הרי ש וכשקבע קביעה

 ,ומוחלטים, למצוותיו ולהנהגותיו , משועבדים,כפופים

 לעצמם ולדעתם.  לחזורלשוב ואין לעם ישראל, תקומה, ומשכך, 

יבָ  ולצורך  השיבינו אליו, ה לכך, הוצרך הקב"ה לָהשִּ

י" ז'(,  - )מלאכי, ג' וכעניין ימֵּ יֶכם ְלמִּ ֻחַקי ַסְרֶּתם ֲאֹבתֵּ   , ֵאַלי שּובּו ,ְשַמְרֶּתם ְוֹלא ,מֵּ

ם הְוָאשּובָ   ", ָנשּוב ַבֶמה ,ַוֲאַמְרֶּתם ,ְצָבאוֹת ְיֹהָוה אַמר  ,ֲאֵליכֶׁ

 - ה' יתברך ממצרים סיבה היחידה, שבעבורה, הוציאנוההיא  ה,ְוַהִשיבָ 

 - בכדי שנקבל את תורתו הקדושההיא ו

ָמְך ,ַוֹיאֶמר" יב'(,  - )שמות, ג'  וכמאמר הכתוב  י ֶאְהֶיה עִּ י   ,כִּ י ָאֹנכִּ ְוֶזה ְּלך ָהאֹות כִּ

יך ת הָ  ,ְשַלְחּתִּ ה ,ָעם ִמִמְצַרִיםְבהוִֹציֲאָך אֶׁ ת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהזֶׁ  ". ַתַעְבדּון אֶׁ

 -  לצורך קבלת התורה הקדושה, היה צריך הקב"ה להוציאנו ממצרים תחילהו

 . ה הרשעך טריטוריית פרעאנו נמצאים בתו לקבלה, כאשר  כי אי אפשר

 - והיינו, שלצורך "גאולת הנפש", שהיא החיבור הישיר ל"דעת"

 הגוף", ביציאתינו ממצרים.  תלנו "גאוהוצרך הקב"ה, לגאול אות

 , וז"ל:  7רבינו יהודה הלוי זיע"א   כתבוהנה, 

 
 וז"ל:  כה'(, -בספר הכוזרי )סוף מאמר חמישי, כד'  ,כעין זה, כתב רבינו 7

"אמר הכוזרי, לפנים היית בוחר בחירות, ואני רואה אותך עתה שאתה רוצה להוסיף עבדות וחובות שתהיה 

 חייב בהם כשתדור בארץ ישראל, ממצוות שאין אתה חייב בהם הנה. 

אמר החבר, אבל אני מבקש החירות מעבדות הרבים, אשר אני מבקש רצונם ואיננו משיגו, ואפילו אם 

 י, ואילו הייתי משיגו לא היה מועיל לי, ל ימי חיאשתדל בו כ

ואבקש עבדות אחר, יושג רצונו בטורח מעט, והוא מועיל בעולם  -עבדות בני אדם ובקשת רצונם  ,רוצה לומר

 הזה ובבא, והוא רצון האלוקים, ועבודתו הוא החירות האמיתי, וההשפלה לו הוא הכבוד על האמת".



 

 

9 

 ,ֵהם  ֲעָבִדים ַעְבֵדי, ְזָמן ַעְבֵדי"

ד בֶׁ  .ָחְפִשי  ְלַבד  הּוא ֲאֹדָני עֶׁ

ְלקוֹ   ֱאנוֹש-ָכל ְבַבֵקש  ֵכן ַעל  ,חֶׁ

ְלִקי  ."ַנְפִשי  אְמָרה 8  ֲאֹדָני  חֶׁ

 ,הזמן  של כעבד, האדם את מתאר  זה  מאמרוהנה, 

 , ה"הקב  לו שקצב הזמן  במגבלות מוגבל האדם,  שהרי

 . זה משיעבוד  חופש להשיג  ניתן  - ה"להקב  עבדות  ידי על ורק

 -" עבדים עבדי "  והביטוי

י'(, "נה -' כה, ויקרא)  הפסוק על(, א"ע ' י, מציעא בבא ) ל" חז לדרשת  רומז י  כִּ   ְבנֵּי  לִּ

ל ְשָראֵּ ים   יִּ  - "ם הֵּ   ֲעָבַדי - ֲעָבדִּ

 , "לעבדים עבדים ולא"

 , ה"להקב דֶעבֶ  הוא , ןַהְזמַ   שגם משום

 - בעצמו דֶעבֶ  הוא שגם  ,ןַלְזמַ   משועבד להיות ובמקום

 . ה" להקב ישירות  דֶעבֶ  להיות   לאדם יש

'(,  ז -' ו, במדבר) כעין דברים נשגבים אלו, כתב רבינו אברהם אבן עזרא זיע"או

 : ל"וז

 .העולם תאות עבדי אדם בני  כל כי, דע"

 - בראשו מלכות  ועטרת נזר לו  שיש,  האמיתי והמלך

 ". התאות  מן חפשי  שהוא  מי כל

 : מצינו( ב"מ  ו" פ) אבות במסכת ו

י ָאַמר" י ֶבן ְיהֹוֻשעַ  ַרבִּ וִּ את קֹול ַבת ָויֹום יֹום ָכלבְ , לֵּ ַהר יֹוצֵּ ב מֵּ   ְואֹוֶמֶרת  ּוַמְכֶרֶזת  חֹורֵּ

יֹות ָלֶהם אֹוי - ֶעְלבֹוָנה  ַלְברִּ  . ּתֹוָרה ֶשל מֵּ

 
ֹּנָי ָאְמָרה נְַפִשי, ַעל ֵכן אֹוִחיל לֹו". כד'(, - ע"פ הפסוק במגילת איכה )ג' 8  "ֶחְלִקי ֲאד
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י  ֶשָכל ינוֹ  מִּ ק ֶשאֵּ ְקָרא  ,ַבּתֹוָרה עֹוסֵּ   ְבַאף  ָזָהב ֶנֶזם ''(, כב  -' יא, משלי) ֶשֶּנֱאַמר  .ָנזּוף נִּ

יר ָשה ,ֲחזִּ  .'ָטַעם ְוָסַרת ה ָיפָ   אִּ

ר ה  ְוַהּלֹֻחת ''(, טז  -' לב, שמות) ְואֹומֵּ ים ַמֲעשֵּ ָמה ֱאֹלהִּ ְכָּתב ,הֵּ ְכַּתב ,ְוַהמִּ ים  מִּ   ֱאֹלהִּ

 -  'ַהּלֹֻחת ַעל  ָחרּות  ,הּוא

ְקָרא  ַאל רּות  ֶאָּלא  ',ָחרּות' ּתִּ  -  חֵּ

ֵאין ן ְלָך  שֶׁ ָלא ,חוִֹרין בֶׁ עוֵֹסק ִמי  אֶׁ  ."תוָֹרה ְבַתְלמּוד שֶׁ

 יינו, דה

 -ה האדם לעסוק בדברי תורה ֶשְמֻצּוֶ שמלבד 

 חורין, 9נחשב הוא לבן   ,כל זמן שעוסק בתורה

 , עוסק בתורה הרי הוא עבדכי כשאינו 

 וכנתבאר לעיל בדברי רבותינו הראשונים. 

 : (ב"ע' צט, סנהדרין) הוא, ע"פ מה שאמרו חז"ל ,  והביאור בזה

 , "נברא   לעמל אדם כל, אלעזר רבי אמר"

 דהיינו, 

שכל אדם ינקוט בו בעמל כל   ,באופן , שבזמן שברא הקב"ה את עולמו, עשהו

 - שהוא

וביד האדם יש בחירה, האם לקבל עליו עמל מלאכה, או שמא לקבל עליו את  

 . שהוא "עמל התורה" - 10  העמל העיקרי

 
 עיין עוד, במה שפירש בזה רש"י, וז"ל:  9

 ְלִפי ֶשְבנֵי ָאָדם ְמַכְבִדין ּוְמַשְמִשין ְלָפנָיו,  -"ֶשֵאין ְלָך ֶבן חֹוִרין 

 ּוִמי ֶשֵאינֹו עֹוֵסק ָבּה ִמְתַרֲחִקין ִמֶמּנּו".

  :בבא בתרא )ח' ע"א(ן במסכת יעויי 10

שתלמידי חכמים אינם צריכים שמירה, כי "רבנן לא צריכי נטירותא", ומשום כך לא מטילים עליהם מיסים 

 וארנוניות. 
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, בטעם  של רבינו הצל"ח זיע"א, שהובאה באות ג' דבריונשכיל ונבין, את ומעתה, 

 , "שבת הגדול"  - את השםקרי

שהטעם, הוא מחמת, שקיבלו עם ישראל את מצוות הפסח,  דהנה, נתבאר בדבריו, 

יונעשו  ְמֻצּוִּ  , ם ועושיםכִּ

ַסח",והנה,  ה ַעל ִעְנָין  "פֶׁ ה ָסח", ַהמוֹרֶׁ  ִּדְבֵרי תוָֹרה,   -ִּדבּור הּוא ִמְלשוֹן "פֶׁ

 - ם ועושיםִּוי ְמצֻ , שבכדי להיות יוצרינו יתעלה הוָֹרנּוזה, שב

ה ָסח"צריך להיות פינו,   ִּדְבֵרי תוָֹרה, "פֶׁ

ְטאוֹ כי בזה, מתקנים אנו את  ,  11"  ְלרּוַח ְמַמְלָלא"אדם הראשון, אשר נברא של  חֶׁ

 ואשר פגם ב"חטא הדעת".

 .נבאר להלןנאריך וכפי שו

 פגם בקדושת הברית,  הנה, אדם הראשון, .ח

 ,ה מושך בעורלתושהי)סנהדרין, לח' ע"ב(,  וכמאמרם ז"ל 

 קודש.שפגם באות ברית  בראשית, ה'(, חומא )נ דרש תוכן הוא במ

 שהיא המחוברת לדעת,   -מן השדרה  12 והנה, הזרע מקורו

 ולפיכך, השומר על בריתו, הרי הוא בבחינת "צדיק יסוד עולם", 

 שמים לארץ.   , וממילא, בכוחו לחבר 13  שכן, שולט הוא בדעת הנקראת "חיבור"

 
 וכן פסק להלכה השו"ע, בחו"מ סי' קסג' )סעיף ד'(.

 והטעם בזה, הוא כהמתבאר, שהעמל העיקרי שברא הקב"ה בעולמו, הוא, "עמל התורה".

 ז'. - רגום אונקלוס, בראשית, ב'ת 11

  '(, וז"ל:פתח כד ,נתיב מ"ד ומ"ן) " פתחי שערים" ספר ב וכמו שכתב 12

שממנו יוצאת  ,היא הדעת המתפשטת ,והתולדה המתחדשת ממנו .הוא בסוד הג"ר )חו"ב( ,זיווג הנשיקין" 

 " וכו'. בזיווג התחתון ,אח"כ הטיפה )דרך עמוד השדרה(

  והם דברי קבלה עמוקים.

 " וכו'.וְָהָאָדם יַָדע ֶאת ַחּוָה ִאְשּתֹוא'(, "  -וכמאמר הכתוב )בראשית, ד'  13
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 שר נשתעבדו ישראל במצרים, המשיכו בפגם אדם הראשון,כאוהנה, 

 :, פרשה א', ח'(רבה )שמות ל וכפי שדרשו רבותינו ז"

ְתָחא ְלַהאי ְקָרא )הושע, ה'  ין פִּ ים ָיָלדּו ' ז'(,  -"ַרָבָנן ָפְתחִּ ים ָזרִּ י ָבנִּ ַעָּתה   -ַבה' ָבָגדּו כִּ

יֶהםֹיאְכלֵּם ֹחדֶ   ',ש ֶאת ֶחְלקֵּ

ְדָך, ֵמת יוֵֹסף ֵהֵפרּו ְלַלמֶׁ  ְבִרית ִמיָלה, אְמרּו ִנְהיֶׁה ַכִמְצִרים. 14 ְכשֶׁ

ה ָמָלן משֶׁ  ִביִציאָתן ִמִמְצַרִים.  ִמָכאן ַאָתה ָלֵמד, שֶׁ

ָהיּו ַהִמְצִרִיים אוֲֹהִבין אוָֹתן,  ָעשּו ֵכן, ָהַפְך ַהָקדוֹש ָברּוְך הּוא ָהַאֲהָבה שֶׁ ְוֵכיָון שֶׁ

ל ַבֲעָבָדיו'. ְלַקיֵּם   -ֶשֶּנֱאַמר )תהילים, קה'  אה.ְלִשנְ  ְתַנכֵּ ְשֹנא ַעמֹו ְלהִּ ָבם לִּ כה'(, 'ָהַפְך לִּ

יֶהם'ז'(,  -ֶּנֱאַמר )הושע, ה' ַמה שֶ   ". '  ַעָּתה ֹיאְכלֵּם ֹחֶדש ֶאת ֶחְלקֵּ

ש, היא התורה הקדושה, אשר מזככת ומטהרת את  ופה לפגם אות ברית קודותר

 ,האדם "דעתו" של

  הלכה  ביאה איסורי מהלכות' כב בפרק , ם"הרמב רבינו של המפורסמים וכדבריו

 : ל"וז , 'כא

 , ַבָחְכָמה  ַּדְעתוֹ  ְוַיְרִחיב,  תוָֹרה ְלִדְבֵרי ּוַמֲחַשְבתוֹ  ַעְצמוֹ  ַיְפנֶׁה, אְמרּו ֹזאת ִמָכל ְגדוָֹלה"

ֵאין ת שֶׁ בֶׁ ת ֲעָריוֹת ַמְחשֶׁ רֶׁ ָלא ִמְתַגבֶׁ  . ַהָחְכָמה  ִמן ָפנּוי ֵלבבְ  אֶׁ

ר הּוא  ּוַבָחְכָמה ים ַאֶיֶלת '(, יט -' ה, משלי) אֹומֵּ ן  ְוַיֲעַלת ֲאָהבִּ ך ַדֶדיהָ  חֵּ ת  ְבָכל  ְיַרּוֵּ   עֵּ

ְשֶגה ְבַאֲהָבָתה יד ּתִּ  . "ָתמִּ

ַסח"יא מצוות הוה ִנְצַטֵּוינּו  "פֶׁ  ם ועושים, ְמֻצִּויועל ידה נעשינו  ,בה שֶׁ

ה ָסח"ך להיות צריפינו, ש  .ִּדְבֵרי תוָֹרה "פֶׁ

 : )עבודה זרה, ה' ע"א(עד כדי כך, שבזמן קבלת התורה, מצינו בדברי רבותינו ז"ל 

 
עכן מושך בערלתו  ,אמר רבי אילעא משום רבי יהודה בר מספרתא" במסכת סנהדרין )מד' ע"א( למדנו,  14

 ' ",את בריתי הפר' '(,יד -' יז ,בראשית)וכתיב התם  -' בריתיוגם עברו את ' יא'(, -)יהושע, ז'  כתיב הכא .היה

 ".לרבות את המשוך - את בריתי הפרוהרש"ש )שם(, הביא לדברי הגמרא במסכת יבמות )עב' ע"א(, " 

ָמָלן ִביִציָאָתן ומבואר, שאין הכוונה שלא קיימו מצוות מילה כלל, אלא, שהיו מושכין בעורלותיהן. ומה שמשה 

 , וכמבואר במסכת יבמות הנ"ל. וקרא אסמכתא בעלמא הוא -, הוא מדרבנן יִםִמִמְצרַ 
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אלא כדי שלא יהא מלאך המות   , לא קיבלו ישראל את התורה ,רבי יוסי אומר"

 ,שולט בהן

 ", ובני עליון כלכם ,אני אמרתי אלהים אתם' '(,ו -' פב  ,תהילים)שנאמר 

 - "' אכן כאדם תמותון' ,חבלתם מעשיכם

 . פגם אדם הראשון, "חטא הדעת"תקן את בלת התורה, זכינו ל והיינו, שבזמן ק

ו עם ישראל  ולפיכך, נקראת השבת, "שבת הגדול", שעל ידי אותה המצווה, זכ

 .לחזור לגדולתם ומעלתם 

  ת מצרים, גלו שמבואר בזוהר הקדוש )חלק ב', דף קסא' ע"א(, את הממילא, נבין ו

 , 15  "גלות הדעת" , היתה,בפנימיותה

 - ושלט לנו על ה"דעת"ו פרעה הרשע, כיוון שעל ידי שנשתעבד בנ

ו את פגם אדם הראשון, פגם אות נו מכל וכל, וקיימנו בעצמינברוחניותירדנו 

 , ברית קודש

 , שלנו היתה בגלות, ונתנתקה ממקור מחצבתה באופן, שה"דעת"

 ל את דעתינו מגלותה".וכשגאלנו ה' יתברך, "גא

 הזעקה עולה מאליה, ומעתה,  .ט

 יתברך, והלא, בשעת "חטא העגל", שוב פגמנו בחיבור עם ה' 

 , ה המיתה לשלוט בנועד ששוב חזר

 -נו הגאולה ן, מה הועילה לואם כ

 .אדם הראשוןאם שוב חזרנו לפגם  

 נה מתחילה כלל ועיקר, ובאמת, שקושיא זו, אי 

ּלָ שכאשר כיוון,  , שלא ישמיד  ע"ה את פני הקב"ה, לאחר "חטא העגל"משה ר החִּ

 -את כלל ישראל 

 
ִלי ָדַעתָלֵכן ָגָלה ַעִמי " יג'(,  -עיין עוד בספר ישעיה )ה'  15  ".וֲַהמֹונֹו ִצֵחה ָצָמא ,ּוְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב ,ִמבְּ
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היסוד הגדול והעיקרי של  את משה רע"ה, לו הקב"ה ל גילה ו הקב"ה, ונתרצה ל

 : עם ישראל 

 ,ובראתי לו תורה תבלין ,בראתי יצר הרע ,בני...  כסם חיים ,נמשלה תורה"

 ,"אין אתם נמסרים בידו ,ואם אתם עוסקים בתורה

 נו: והיי

 ,ט בנווחזרה המיתה לשלו ,שחזרנו לדרגת אדם הראשון קודם החטאשאף על פי 

 לגמרי, לדרגה זומכל מקום, לא חזרנו 

, אשר בכוחה להתחבר שוב אל ה"דעת", כיוון שכבר קיבלנו את התורה הקדושה

 .ולשלוט בו

 של הגרש"ד פינקוס זיע"א:ומעתה, נבין את דבריו 

, נשלטו בצורה  כלל ישראלם היהודי, לא מצינו שהלך ההיסטוריה של העבכל מ"

 כזו, כפי ששלט עליהם פרעה. 

שעברו על כלל ישראל, לא היה אחד שהיתה לו אפשרות לתפוס   בכל שאר הגלויות

 , "את עצם נקודת החיים של כלל ישראל

 ואת מה שביארנו בדבריו:

 , 'דעתו 'גם השיעבודים הגדולים, בכל מהלך ההיסטוריה, לא שללו מהאדם את  "

אך הדבר נעשה על ידי   האדם שהיה מסרב, אומנם היה נהרג,באותם שיעבודים, 

 שאינו חפץ בחיים. - 'שיקול דעתו ', ולאחר 'בחירתו'

 -לא כך היה שיעבודו של פרעה  

 היה ללא הפסקה, שיעבודו של פרעה,  

 , 'הֲהָתשָ 'ה בלשונינו  ְמֻכּנֶ שיעבודו של פרעה, 

 על מנגנון הדעת,  , יצר שליטה של פרעהשיעבוד 

 . "עד כדי כך, שהאדם אפילו לא חשב על אפשרות לסרב
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ְבּדֵ כי  גדול לאין ערוך, היה בין שיעבודו של פרעה, לשאר  , אך ל אחדהֶׁ

 לאורך ההיסטוריה,  - עם ישראלעל רים השיעבודים שעברו ועוב 

 והוא, "תורה",

 -רה הקדושה וכשיצאנו ממצרים, וקיבלנו את התו

 -בעולם, שיכול הוא לשלוט בנו שיעבוד מנטלי אין משעבד אחד 

 דעתינו ונפשינו,יכול הוא לשלוט בנו בעבודת פרך, אך אינו יכול לשלוט על 

יָמה  ְיֹהָוה ּתֹוַרת ש" (, ט' - ח'  , )תהילים, יט' כיוון  ש ת ְמִשיבַ  - ְּתמִּ דּות ,ָנפֶׁ   ְיֹהָוה  עֵּ

ִתי ַמְחִכיַמת - ֶנֱאָמָנה י  .פֶׁ קּודֵּ ים ְיֹהָוה פִּ ְצַות  ,ֵלב יְמַשְמחֵ  - ְיָשרִּ   ְמִאיַרת  - ָבָרה  ְיֹהָוה  מִּ

 . "ֵעיָנִים

 על "ההגדה": ן את מאמרו של בומעתה, נבי

יא" ינּו  ֶשָעְמָדה ,ְוהִּ  ,ְוָלנּו ַלֲאבֹותֵּ

ְלָבד ֶאָחד  ֶשֹּלא ינּו  ָעַמד , בִּ נּו ָעלֵּ  , ְלַכּלֹותֵּ

ים ָודֹור דֹור  ֶשְבָכל  ,ֶאָּלא ינּו עֹוְמדִּ נּו  ָעלֵּ נּו   הּוא  ָברּוְך ְוַהָקדֹוש,  ְלַכּלֹותֵּ ילֵּ ָיָדם  ַמצִּ  ", מִּ

 כי התורה הקדושה, היא אשר עומדת לנו לאורך כל הדורות, 

 ה,וגם כאשר קמו וקמים עלינו לכלותינו, חזרנו מיד אל התורה הקדוש 

 -כי התורה הקדושה, גורמת לעם ישראל, שלא יוכלו לשוב ולהשתעבד  

 ". , "שיעבוד הדעת", "שיעבוד מנטלימעין "שיעבוד פרעה"

 בעוונותינו הרבים,כאשר  .י

ְקָדש" ית ַהמִּ  , ָחַרב בֵּ

יד,   ּוֻבַטל ַהָּתמִּ

ין ָלנּו ן ַבֲעבֹוָדתוֹ  -  ְואֵּ י  ,ֹלא ֹכהֵּ וִּ ל ְבַמֲעָמדוֹ ְבדּוָכנוֹ ְוֹלא לֵּ ְשָראֵּ  , ", ְוֹלא יִּ

 . הקריב את קרבן הפסח כהלכתו, וכתיקונווממילא, אין אנו יכולים ל
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ְנָחה ְוַלַחָטאת ְוָלָאָשם,   -)ויקרא, ז'  נאמר בפרשתן  לז'(, "ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָלֹעָלה ַלמִּ

ים" ים ּוְלֶזַבח ַהְשָלמִּ ּלּואִּ  ,ְוַלמִּ

 במסכת מנחות )קי' ע"א(: ודרש בזה רבא, 

 ",ולא אשם ,ולא מנחה ,ולא חטאת ,אינו צריך לא עולה ,כל העוסק בתורה"

 ,גבוה מעל גבוה -התורה הקדושה, מעלתה מעל הכל כי 

 ם,כי התורה הקדושה, מאחדת ומחברת את עם ישראל עם יוצר

 אל ה"דעת". שרת את עם ישראל כי התורה הקדושה, מק 

נּווכאשר אנו יודעים זאת, ומחברים את הדבר אל   ְרבֵּ  , קִּ

.  לצאת ולהשחית, רשות מהקב"ה - 16 קיבל המשחיתאלו, גם כאשר בימים 

ונתונים אנו, במצב של "הסתר פנים". ובפרט, כאשר נסגרו בתי הכנסיות ובתי  

 המדרשות, 

ו, להתחבר אל  תפקידנ, "במיוחד בימים אלו, "ערב חג הפסחיודעים אנו, ש

 - , היא התורה הקדושה"מקור הדעת"

ָעְמָדה  ,ִהיא"ש ,יודעים, שזכינו להתענג בה, ולשבוע מטובה ואנו   ַלֲאבוֵֹתינּו  שֶׁ

 ,"ְוָלנּו

, כן תעמוד לנו בזמן הזה, בכל הגלויות התורה הקדושה,לנו וכשם שעמדה 

 . "ִמָיָדם ַמִציֵלנּו הּוא ָברּוְך ְוַהָקדוֹש"

 : ונזכה, ויקיים בנו ה' יתברך, את דבריו של בעל "ההגדה"

  ַהָבִאים  - ֲאֵחִרים ְוִלְרָגִלים  ְלמוֲֹעִדים ַיִגיֵענּו ,ֲאבוֵֹתינּו ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 'ה ֵכן"

 , ְלָשלוֹם ִלְקָראֵתנּו

ֵמִחים ָך ְבִבְנַין ֹשְ ים, ִעירֶׁ ֹשִ ָך ְוֹשָ  , ַבֲעבוָֹדתֶׁ

ר ,ַהְפָסִחים ּוִמן ַהְזָבִחים ִמן  ָשם ְוֹנאַכל  ,ְלָרצוֹן  ִמְזַבֲחָך ִקיר ַעל ָּדָמם  ַיִגיעַ  ֲאשֶׁ

ה  ", אמן. ַנְפֵשנּו ְפדּות ְוַעל ְגֻאָלֵתנּו ַעל ָחָדש ִשיר ְלָך ְונוֹדֶׁ
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