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  בס"ד

    """"צות ליל פסחצות ליל פסחצות ליל פסחצות ליל פסחגילית לאזרחי חגילית לאזרחי חגילית לאזרחי חגילית לאזרחי ח""""
ַסח ם ֶזַבח ּפֶ   ּוְבֵכן ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח, ּפֶ בּורוֶתיָך ִהְפֵלאָת ּבַ   אֶמץ ּגְ
ַסח, אָת ּפֶ ֵ ל מוֲעדות ִנׂשּ ראׁש ּכָ   ּבְ

ַסח,    ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצות ֵליל ּפֶ   ּגִ
ַסח.    ם ֶזַבח ּפֶ   ַוֲאַמְרּתֶ

  )הגדה של פסח(
  

אל לְ " ֹמ֖ ְ ֥ר ִמׂשּ ה ֲאׁשֶ ֵפ֙ם ַעד־חֹוָב֔ ְרּדְ ּיִ ֑ם ֽוַ ּכֵ יו ַוּיַ ְיָלה ֥הּוא ַוֲעָבָד֖ ם ׀ ַל֛ ק ֲעֵליֶה֧ ָחֵל֨ ק׃ַוּיֵ ׂשֶ ֽ   "ַדּמָ
ָרְדָפם. לילה. רש"י: ָכה ֹלא ִנְמַנע ִמּלְ ָחׁשְ לֹוַמר ַאַחר ׁשֶ ְיָלה, ּוְבֶחְציֹו ָהִראׁשֹון  ּכְ ֱחַלק ַהּלַ ּנֶ ָדה ׁשֶ ּוִמְדַרׁש ַאּגָ

ל ִמְצַרִים: ַמר ּוָבא לֹו ַלֲחצֹות ַלְיָלה ׁשֶ ִני ִנׁשְ ֵ ה לֹו ֵנס, ְוֶחְציֹו ַהׁשּ   ַנֲעׂשָ
  (בראשית יד,טו)
  

ְסעּו ְבנֵ  שׁ -ילז ַוּיִ ׁשֵ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס, ֻסּכָֹתה, ּכְ ף.  לח ְוַגם-ִיׂשְ ָבִרים, ְלַבד ִמּטָ ם, ְוֹצאן -ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהּגְ ֵעֶרב ַרב, ָעָלה ִאּתָ
ֵבד ְמֹאד.  לט ַוּיֹאפּו ֶאת ְצַרִים, ֻעֹגת ַמּצֹות-ּוָבָקר, ִמְקֶנה ּכָ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ י ֹלא ָחֵמץ:  --ַהּבָ יּכִ ְצַרִים, ְוֹלא -ּכִ ֹגְרׁשּו ִמּמִ

, ְוַגם ִמְצָרִים-ֵצָדה, ֹלא-ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ בּו ּבְ ר ָיׁשְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ב ּבְ ָנה.  --ָעׂשּו ָלֶהם.  מ ּומֹוׁשַ ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה, ְוַאְרּבַ ים ׁשָ ֹלׁשִ ׁשְ
ע ֵמאֹות, שָׁ  ָנה, ְוַאְרּבַ ים ׁשָ ֹלׁשִ ץ ׁשְ למא ַוְיִהי, ִמּקֵ ה, ָיְצאּו ּכָ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ִרים 'הִצְבאֹות -ָנה; ַוְיִהי, ּבְ ּמֻ , ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.  מב ֵליל ׁשִ

ה לַ -, ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  הּוא'ההּוא לַ  ְיָלה ַהּזֶ ִרים ְלָכל'הַהּלַ ּמֻ ָרֵאל ְלֹדֹרָתם.  {פ}-, ׁשִ ֵני ִיׂשְ   ּבְ
  (שמות יב)

  
הנה לבא אל הענין, ראוי כל איש חכם לבב לדרוש ולתור בחכמה, על מה עשה ה' ככה לקדושים אשר בארץ, יעקב 
וכל הנפש הבאה מצרימה, לתת תחת סבלות מצרים את בניהם ובני בניהם מאתים ועשר שנה בחומר ובלבנים ובכל 

  ...ביד דינא בלא דינא חלילהעבודה בשדה. מה פשעם ומה חטאתם. והלא לא חשיד קב"ה דע
הגדול, למען יאמינו בו יתברך בתת להם התורה. כי עיניהם ראו את  עוד שמעתי אומרים, שהוא למען הודיעם את כחו

ידו יתברך הגדולה והחזקה, בכל האותות והמופתים אשר עשה במצרים. ויש סעד לזה, מאמר הכתוב אנכי ה' אלהיך אשר 
כי אם אל היות  הוצאתיך מארץ מצרים, וכן הוא אומר, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך וכו'. אך הנה כל זה איננו שוה,

מה שהוציאם ביד חזקה בכל המכות הגדולות ההם, שהיה למען ידעו ישראל גדולתו יתברך. אך אעיקרא דדינא פירכא, 
למה גלו ישראל, האם יתכן כי למען יראו מכות היציאה הקדים גלותם בחומר ובלבנים רד"ו שנה. ומה הרוויחו הדור 

ה, כדי שיראו הדור השלישי שיצאו את מכות הארץ ההיא, וטוב טוב היה כי הראשון והשני, שהוחל בהם השעבוד ומתו שמ
  הדור הראשון יראו את מעשה ה' כי נורא הוא, לדעת את ה', והיו מתנחמים על צרתם בתועלת יציאתם:

  )האלשיך הקדוש(
  
  

מפני שעשה  ?מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר"
  ,"וירק את חניכיו ילידי ביתו"אנגרייא בתלמידי חכמים שנאמר 

  ,"אירשנה במה אדע כי"מפני שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא שנאמר  :שמואל אמרו
  ."תן לי הנפש והרכוש קח לך"שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר  :ורבי יוחנן אמר

  )א לב,גמרא נדרים (
  

אחר שכבר בארנו מענין המראה הזה הגדול והנורא, יש לך להתבונן בדבר הזה שאמר הכתוב (בראשית טו, יג) "ידוע "
ף הגדול הזה (עפ"י דברים כט, כג) שהיה אומר לו הקב"ה תדע כי גר יהיה זרעך ועבדום וענו אותם", על מה חרי הא

  כך. 
  

(בראשית יב, י) נתן טעם לדבר, מפני שהיה אברהם מביא את שרה בנסיון גדול שאמר (שם פסוק יג)  והנה הרמב"ן ז"ל
עים "אחותי היא", ולקחה פרעה על ידי זה, בשביל זה הביא הקב"ה את זרעו במצרים גם כן. וכמו שהביא על פרעה נג

(שם פסוק  ות רבותששלח פרעה את אברהם במתנ גדולים (שם פסוק יז), כך הביא הקב"ה על מצרים נגעים גדולים. וכמו
  טז), כך יצאו ישראל ברכוש גדול (שמות יב, לח), אלו הן דברי הרמב"ן ז"ל.

  
אברהם כשהלך לגרר ואמר  וכבר הקשו עליו קושיות, עד שנעקר פירושו מכל וכל. שהרי אחר שנגזר הגלות עליו, חזר

(בראשית כ, ב) "אחותי היא", ואיך יתכן זה שאחר שחטא וענש אותו עונש גדול, יחזור לחטא, חלילה לומר כך. ועוד, 
  יצחק שאמר גם כן (בראשית כו, ז) "אחותי היא", למה עשה זה אחר שאברהם נענש, איך יחטא הוא עוד.

  
דבר אחר, שאמרו שחטא הגלות היה בחטא השבטים במכירת יוסף (בראשית  שהוציאו מלבם עוד ויש אחרים מן האחרונים

לז, כח). ואף יוסף חטא מפני שעל ידו היתה המכירה, שיוסף גרם זה, שאם לא הביא דבה אל אביו (שם פסוק ב), לא 
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לפיכך על ידי אירע זה. ומפני שעל ידי צאן היתה המכירה, כדכתיב (שם פסוק יב) "וילכו לרעות צאן אביהם בשכם", ו
  צאן ירדו למצרים, "כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך וגו'" (בראשית מז, ד), אלו דברים אשר אמרו קצת מן אחרונים.

ודברים אלו הם דומים לצורה המצוירת על הכותל, אשר המצייר מיפה אותה, ובשרד יתאר אותה (עפ"י ישעיה מד, יג), 
ה רוח חיים, וכשקרב אליה הנה הוא דבר צבוע, וכל רוח אין בו (עפ"י חבקוק עד שכאשר יראה הרואה מרחוק יאמר שיש ב

ב, יט), כך הם אלו הפירושים. כי כאשר האדם ידקדק בזה לומר שישראל באו בגלות בשביל מכירת יוסף, ימצא שזה הפך 
יהיה זרעך ועבדום  משמעות הכתוב, שהקב"ה אמר לו לאברהם קודם לידת השבטים (בראשית טו, יג) "ידוע תדע כי גר

וענו אותם ארבע מאות שנה". וכל מי שיש לו עינים לראות יראה כי סבת המכירה כדי שיבא לירידת מצרים, שכן דרשו 
במקומות הרבה "וישלחהו מעמק חברון" (בראשית לז, יד), מעצה עמוקה של צדיק הקבור בחברון, שנאמר לו (בראשית טו, 

ה השעבוד של מצרים סבה למכירה, לא שתהא המכירה סבה לשיעבוד. והתפארו שמצאו יג) "כי גר יהיה זרעך". והנה הי
  סבה בענין הגלות יותר ממה שנאמר בכל דברי רבותינו ז"ל אשר נביא את דברי חכמתם אחר כך.

  
ל , והוא יותר קרוב, שאמר שלא היה זה בשום חטא, אלא בשביל יסורים של אהבה, לכך הביא הקב"ה עויש מן המפרשים

את ישראל ולזכות ישראל במה שזכו, כך יש לפרש. אך שזה אין נראה גם כן, שאילו היה העונש  ישראל גלות, לנקות
דור אחד בלבד, ואותו הדור יצאו, יש לומר שהקב"ה מביא יסורים על בני אדם כדי לזכותם. אבל מצאנו כי "דור רביעי 

למעלה  תאמר שהיו יסורים של אהבה כדי למרק אותם שיזכו ישובו הנה" (בראשית טו, טז), והרבה מתו בגלות, אל
  ובצרתם. הגדולה, כיון שמתו בגלותם

  
, המיוסדים על אדני החכמה. בפרק ארבעה נדרים (נדרים לב.), ועתה אשוב אל דברי חכמים הנאהבים והנעימים הברורים

שנים, מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, אמר רבי אבהו, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו מאתים ועשר 
שנאמר (בראשית יד, יד) "וירק חניכיו ילידי ביתו". ושמואל אמר, מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה, שאמר (בראשית 
טו, ח) "במה אדע". ורבי יוחנן אמר, שהפריז על מדותיו של הקב"ה מלבוא גרים תחת כנפי שכינה, שנאמר (בראשית יד, 

  לי הנפש והרכוש קח לך".כא) "תן 
  

הרי ג' דעות בענין זה, וכולם תלו הדבר בחטא. ודוקא בחטא אברהם, מפני כי כבר אמרנו לך כי מן השורש והעיקר נמשך 
הכל, שאם נמצא חסרון בשורש, ימשך החסרון גם כן אל הנמשכים ממנו. לפיכך דעתם ז"ל גם כן כי במראה הזה הראה 

כב), כי הוא היה שורש הכל. ולכן נרמז בזה כל הגליות, לא גלות מצרים בלבד, אלא*  הקב"ה לאברהם הכל (ב"ר מד,
אף שיעבוד כל המלכיות, כמו שדרשו ז"ל (ב"ר מד, יט) "וגם" (בראשית טו, יד), לרבות שיעבוד שאר מלכיות. והדין 

הכל הוא נמשך מן השורש, עמהם, כמו שהראה הקב"ה לאברהם שיעבוד מצרים, כך הראה לו שיעבוד כל המלכיות, כי 
והראה לו כל אשר ימשך לזרעו. לכך דעתם ז"ל גם כן שהיה חטא נמצא באברהם, שהוא השורש, ובשביל כך נמצא העונש 

  בזרעו.
*   *   *  

ותוכל לומר שדעת רבותינו ז"ל כי השם יתברך הביא את זרע אברהם בגלות, מפני שלא היה אברהם מתחזק כל כך 
ושה לאוהביו, וגבורותיו אשר , לכך הביא השם יתברך זרעו בגלות כדי שיקנו האמונה, וידעו כח מעשיו שהוא עבאמונה

עושה לאויביו, כמו שעשה למצרים מן מכות הגדולות והנוראות, והטובה שעשה לאוהביו, וכמו שמשמע מן הכתוב שכל 
  אשר היה עושה הוא יתברך שידעו שמו וגבורתו תמיד.

  
די חכמים, ולקחם למלחמה ולפיכך סובר רבי אבהו שנראה באברהם שלא היה בוטח בה' לגמרי, שהרי עשה אנגריא בתלמי

תלמידי חכמים מורה שהיה ירא,  שאין סומכין על הנס. אבל מה שלקחמיראתו. ואילו לקח הראוי למלחמה, אין זה חטא, 
והיה לו לבטוח בו יתברך, ולא ליקח למלחמה אשר אין ראוי ליקח. ולפיכך נשתעבדו בניו ארבע מאות שנה, שיראו 

  אמונה שלימה.גבורותיו אשר עשה, ובזה יקנו 
  

ושמואל סובר דאין לומר שהיה אברהם חס ושלום אינו בוטח בו יתברך שהוא מציל את אוהביו, שזה רחוק לומר. אבל 
שמא החטא שאמר (בראשית טו, ח) "במה אדע". ואין זה מיעוט בטחון כל כך, כי דבר זה לתת לו הארץ, שהיא מתנה, 

. אבל בטחון להציל את אוהביו, אין ספק שהיה בוטח ה, ולפיכך שאל אות, וכמו שנתבאר למעלה בפרק שלפני זלא יזכה
  , כדכתיב (שמות יד, לא) "ויאמינו בה' וגו'".וקנו האמונה שלימה. ולפיכך היה זרעו בגלות ארבע מאות שנה, בו יתברך

  
הכניס גרים תחת כנפי שלא ורבי יוחנן סובר דגם זה בראש המאמינים, שהוא אברהם, ששאל אות, לא יתכן לומר, רק 

וזהו כמי שמתעצל שיקנו . וזה היה כבוד להשם יתברך שגרים באים להתגייר ולהאמין בו יתברך, והוא לא עשה. שכינה
, ולא הקפיד על האמונה בו. והשם יתברך רוצה שיהיה שמו נודע בכל העולם ויאמינו בו. ולפיכך הבריות אמונה בו יתברך

ואחר כך יצאו בנסים ונפלאות, עד שגרים הרבה באים להתגייר ולהאמין בו, כדכתיב (שמות נשתעבדו בניו ד' מאות שנה, 
  יח, א) "וישמע יתרו וגו'", וכן ברחב הזונה. ועל זה נאמר (שיה"ש א, ג) "שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך".

  
מידי חכמים, וזה יורה על אמונה ; לדעת רבי אבהו, שעשה אנגריא בתלהרי שלשה דברים אלו כלם הם מגיעים אל האמונה

בלתי שלימה, שאין השם יתברך מציל אוהביו. ולדעת שמואל, היה החטא גם כן באמונה, רק שאין כל כך גדול לומר שלא 
יציל אוהביו, רק החטא באמונה בנתינת הארץ, ומתנה גדולה כזאת היה מסופק בה. ולדעת* רבי יוחנן גם כן החטא באמונה, 

שיהיה חס ושלום לאברהם חטא באמונה, שלא היה מאמין. אבל החטא שלא היה מתחזק וזריז באמונת השם אלא שאין לומר 
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יתברך, להביא בריות תחת כנפי השכינה שיאמינו בו. וזה חסרון באמונה במה שאינו מתחזק באמונה כמו שראוי, אבל 
  מאמין היה. כך יש לפרש דעת חכמים.

  
ול החטא זה של אברהם, להביא עונש גדול על זרע אברהם. כי בודאי מצד עצמו ראוי כל כך שק ועתה לא יקשה לך, וכי

שיהיה מתפרסם מציאות השם יתברך בעולם, כי מה היה נחשב העולם אם לא נודע ונתפרסם מציאותו יתברך בעולם. רק 
כזה אין צריך רק חטא שצריך חטא מה להוציא דבר אל הפעל, דסוף סוף היה שיעבוד וצרה, ואין זה בלא חטא, ודבר 

  מעט וקטן להכריע, ודבר זה מבואר מאוד למי שיבין.
  

העונש, ודבר זה מבואר בכמה קל בא שאין מוכן לעונש. והוא הדין הפך זה, כאשר הדבר ראוי לבא מצד עצמו, כמו הענין הזה, כי ראוי שיהיה שמו מקודש בעולם, לכך על ידי חטא פיכך לא היה נדחה בקלות ונענש. אבל שאול שלא היה ראוי מצד עצמו למלכות כמו דוד, נענש. וזה ראיה שלא יבא עונש, אף שהיה ראוי, מפני ט, י), ול) [ו]עלתה לו, ודוד בשתים ו[לא] עלתה לו. והיינו מפני שדוד היה ראוי למלכות מצד עצמו, שנתן השם יתברך המלכות לזרע יהודה (בראשית מ-ולא-ותבין זה ממה* שאמרו חכמים (יומא כב:) שאול באחת (
  יהם טעם לפי הנגלה.ולפיכך השיעבוד ראוי מצד עצמו, ומעט חטא מכריע דבר שהוא ראוי מצד עצמו. ולקמן יתבאר עוד. כך יש לפרש, והוא אמת נכון על פי פשט דברר הם ששים רבוא, ואז הם לחלקו יתברך. וקודם שהם לחלקו יתברך, היו משועבדים, עד שהוציא השם יתברך חלקו מתוכם. מקומות. ועוד מצד אחר היה ראוי הגלות והשיעבוד לישראל כמו שהתבאר לך בפרקים שעברו, שכאשר לא היו ישראל בשלימות, ושלימות ישראל כאש

ייך בו שיעבוד. ולפיכך ראוי שלא יהיה שום שיעבוד אל תלמידי חכמים, אשר יש להם שכל נבדל. , לא שיתכן ההתפעלות רק אל בעלי החומר שהוא מתפעל, לא אל הצורה הנבדלת והשכל הנבדל, כיון שאינו בעל חומר, אינו מתפעל. ומאחר שאינו מתפעלבי אבהו שאמר מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, מפני כי תלמידי חכמים מצד עצמם אין ראוי לשעבד, כי כל משועבד מתפעל מן המשעבד, ולא כגעוד* יש לפרש דעת חכמים, שכל אחד בא לתת טעם למה היו ראוים זרעו לשעבוד דוקא, ולא לעונש אחר, רק בשעבוד; כי לדעת ר
  רמי כרגא ארבנן עבר אדאורייתא אנביאים וכתובים, כדאיתא בבבא בתרא (ח.), שאין שיעבוד בשכל, רק ראוי לשכל להיות בן חורין.אין שיעבוד לתלמידי חכמים. ומזה הטעם האי מאן ד וזהו שאמרו חכמים בברייתא דשנו "אל תקרא 'ָחרּות על הלוחות' (שמות לב, טז), אלא ֵחירּות, שכל העוסק בתורה חירות מן המלכיות*", הרי

חכמים, אשר אין ראוי לשעבד בם, נמשך זה בזרעו גם כן, ולכך בא ידי התפעלות. כלל הדבר, מצד עצמות ישראל אשר יש להם צורה שלימה, אין ראוי שיעבוד בהם. וכאשר היה נוהג אברהם אבינו שיעבוד ואנגריא בתלמ בישראל, אשר הם שלימי צורה נבדלת, עד שלמעלתם הם ראוים להיות מושלים על האומות, כאשר ראוי לצורה להיות מושלת על החומר, ואין בצורה ת החומר כמו שישכדומפני שעשה אברהם אנגריא בתלמידי חכמים, נמשך דבר זה בזרעו. כי יש לדעת, כי לא תמצא מעלת צורה נבדלת מן החומר אשר אין בה מפחיתו
  השיעבוד עליהם. ולפיכך טעם רבי אבהו הוא ענין ראוי ומתיחס לגמרי אל השעבוד.

ים עומד בעצמו. ולפיכך אמרו ז"ל במדרש רבה* בפרשת שמות לא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות ד קיהוא תלוי בזולתו, ודבר זה שייך לחלושי המציאות. אבל המאמין אשר הוא יסוד קיים באמונתו, איך יהיה נתלה בזולתו, וראוי שהוא יהיה יסו אשר עליו נאמר (בראשית טו, ו) "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה". וכבר הארכנו בענין האמונה כי המאמין ראוי שלא ישתעבד. כי אחר שהמשועבד כהאמנם דעת שמואל בשביל שאמר אברהם (בראשית טו, ח) "במה אדע". כבר אמרנו כי ראוי לאברהם יותר מכל האמונה, והוא היה המאמין הראשון
  לתו, ובחסרון אמונה יש שיעבוד.א האמונה. ולפיכך יש בו הגאולה שלא ישתעבד לזוהאמונה, שנאמר (שמות ד, לא) "ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את עמו". וכבר בארנו, כי האמונה מורה על חוזק מציאות המאמין, שמזה הצד יב
ברך שהוא מברך דבר זה מצד ידיעת האדם, שאמר כך וכך, ומעלתו זאת אינו כל כך כמו מי שעונה "אמן", כי האמונה היא מצד השם מאמין בו, והוא נמשך אליו לגמרי, ומפני כך בודאי גדול מדריגתו. וזהו שאמרו (ברכות נג:) "גדול העונה 'אמן' יותר מן המברך", שהרי המ ע דבר בהשגתו ובידיעתו, הידיעה הזאת היא ידיעת האדם. ומי שהוא מאמין בו יתברך, זה שהוא מצד השם יתברך אשרכוועוד כאשר תבין ענין האמונה על אמתתה, אז תדע כי ראוי מי שחוטא באמונה שישתעבד, ומי שזוכה באמונה ראוי לחירות. וזה כי האדם היוד

  תו.יתברך, לא מצד דע
וח הקודש ואמרו שירה בשמחה רבה. ומזה הטעם זכו ישראל לגאולה על ידי האמונה, כי הגאולה היא א ידע, הוא מאמין בו יתברך, ולפיכך שורה עליו רוח הקודש, כדכתיב (שמות יד, לא) "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", ועל ידי זה שרתה עליהם רל דיעה, הנה זה מהשגתו וידיעתו, ואין בצד הזה רוח הקודש. אבל כאשר עושה מצוה באמונה, הנה הוא מצד השם יתברך אשר הוא מאמין בו, אף כיכזוכן מה שאמרו (ילקו"ש ח"א רמז רמ) כי כל מי שעושה מצוה אחת באמונה ראוי שתשרה עליו רוח הקודש. וזה כי כאשר הוא עושה מצוה מצד הי

  רשות אחר עליו. החירות אשר הוא על ידי התדבקות בו יתברך, ואין
  ועוד, האמונה היא מעלה גדולה מצד שהוא מקבל האמונה מן השם יתברך, ובזה הוא דבק בו יתברך. כחלכן מעלות האמונה היא מצד שני דברים; האחד, שמורה על חוזק המאמין במציאות, וכמו שהארכנו למעלה אצל (בראשית טו, ו) "והאמין בה'".

בא בלשון "אמן". ויש בו האמנת דברים, זהו* כמשמעו, שודאי  ל מן השם יתברך דבר אשר מאמין, וכמו שהתבאר למעלה, כי כל ענין האמונה הוא שמקבל הדבר ההוא שמאמין בו מן השם יתברך, לכך קבלת דבריםן מקבולכך בלשון אמונה שבועה, שהשבועה היא קיום בודאי, שהוא נשבע לקיים דבר, ותרגום "שבועה" "קיימא". וכן בלשון אמונה קבלה, לפי שהמאמי לו, אמרו ז"ל (שבועות לו.) "אמן" בו שבועה, "אמן" בו האמנת דברים, "אמן" בו קבלת דברים. רצה לומר כי האמונה דבר מקוים כמו שהתבאר,כטוזהו שהאמונה כוללת דברים א
  הדברים אמתיים בלבו, ואין לו ספק בהם.

  ) שמואל.-רבי-הוא הפרוד מן השם יתברך*, והשיעבוד, שהוא חולשת מציאות, וזהו דעת (ות, ופירוד והבדל בינו ובין השם יתברך, וזה הוא מורה על חולשתו, כי האמונה אשר הוא מאמין הוא הדבוק בו וחוזקו. ולפיכך נגזר על זרעו הגל מונה מן השם יתברך, לכך היה הוא היסוד התקוע במקום נאמן. וכאשר אמר אברהם (בראשית טו, ח) "במה אדע", היה פוגם דבר מה באמונה, והיהלואברהם הוא היה הראשון אשר היה מקבל הא
נותן כח אל המתנגד, היו גוברים עליו והיה  במדבר לג, נה) "ואם לא תורישו יושבי הארץ והיו לשכים ולצנינים בעיניכם וגו'". וכמו כן בשביל שלא היה אברהם ממעט המתנגד במה שאפשר,אומות המתנגדים לישראל, ולפיכך היו גוברים האומות על בניו. ומצאנו בכתוב שהיה זה סבה לתגבורת המתנגד כאשר יתן מקום לו, כמו שאמר (יה מכניס אותם תחת כנפי השכינה, ובזה היה נותן כח ויד ללאאמנם רבי יוחנן אמר מפני שהיה מוותר שלא להכניס גרים* תחת כנפי השכינה. טעמו כי אברהם נתן כח ויד לאומות להיות גוברים כאשר לא ה

  כח האומות*.
  ארו ז"ל שהחטאים האלו מכריעים ומוציאים לפעל הגזירה.יעבוד והגלות ראוי מצד עצמו כמו שהתבאר, רק שבלא חטא לא היתה הגזירה יוצאת לפעל, ולכך בלבוכבר אמרנו לך למעלה שלא תביט אל החטא עצמו אם קטן הוא החטא, שלא פירשו רז"ל רק שהיה כאן חטא, יהיה קטן או גדול, שעל כל פנים הש
  )היה טעם הגון. אבל האמת לא נעל[י]ם, ובזה אנו זוכים בדין.-ו-וכים אנחנו כנגד הטוענים. שאם היינו עומדים בדברינו הראשונים, (דברי חכמה עמוקה מאוד. ותדע כי הדברים האלו אשר יתבארו הם דברים אמתיים בלא ספק, וזלגולמען תדע כי דברי חכמים הם אמת, ואשר התפארו* על דבריהם, אין בהם ממש. הנה אבאר לך כל דבריהם, ותדע להבין פנימיות דבריהם, שהם 
ם; כי החטא אשר הוא במקרה לאדם, אינו שקול כמו החטא אשר הוא בעצם לאדם. ים שויה ויראה בענפים ביותר, כי זה ענין הענף שבו יתגלה כח השורש. ולפיכך חטא השורש יתגלה בענפים ביותר ממה שנראה בשורש עצמו. ואין החטאת, שראוי לפי ציור השכלי שיהיה זרע אברהם בגלות. ודע כי ראוי שיהיה העונש נמשך אל זרעו של אברהם בשביל אברהם, כי חסרון השורש יתגלא סבה שכלילדדע כי היו דברי חכמים כדברי תורה, הכל בציור השכלי כאשר ראוי לחכמים, ולא כדברי מחשבה. ולפיכך מה שנתנו סבה לעונש זרע אברהם, הו

  קלה, בעבור כי החטא בשורש הוא חטא עצמי.יותר ויותר מן החטא גדול שהוא במקרה, ועל זה יש ראיות הרבה מאוד, ואין כאן מקומו. ולכך אל תתמה אם נראה* החטא שאמרו חכמים בעיניך  לאומות החטא עצמי להם. ולפיכך החטא אשר הוא בעצם, והוא קטן, נחשבובזה הארכנו למעלה במה שחטא ישראל ראוי לכפרה ולסליחה, בעבור שעצמם ראוים הם לטהרה ולנקיות מן החטא, ולכך לישראל החטא מקרי להם, ו
ל דבר שהוא אחד הוא חסר וצריך השלמה, ואין האחדות כי אם להקב"ה (דברים ו, ד), שהוא יחיד, ואליו השלימות בלי חסרון, אבל כל ". וככי היה אברהם ראש אבן פינה ויסוד הכל, והוא נקרא "אחד", שנאמר (ישעיה נא, ב) "הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיוומן החטא עצמי נמשך דבר זה, הוא הגלות*, יהיה חטא קטן או גדול. וכאשר בחנו את ראש אבן פינה, עמדו על זה כי היה בו דבר חסרון. וזה  להוכאשר חז"ל ראו הגלות בבני אברהם, ידעו כי אי אפשר זה רק מחסרון בעצם שיש בשורש, שהוא אברהם,

, כי אחר שאין ראוי להיות הסבה* אחד בלבד, שאין סבה בתחתונים ראוי שיהיה א אחדעיקר ושורש הכל. ודבר זה לא תמצא כי אם בו יתברך, שהוא עיקר הכל, והוא אחד שאין צריך להשלמה. ולפיכך היו האבות ג' (ברכות טז:), ול טי, ומצטרף אל שאר פרטים. אבל האבות אינם נכללים עם הבנים כלל. ואם היה אחד בלבדו, נמצא שהיה בתחתונים אחד שאין צריך להשלמה, והוא, והיה אדם פרשאר אחד יש בו חסרון, שאינו שלם וצריך להשלים אותו. אבל משה שהוא היה יחיד ולא היה כמוהו, זה לא קשיא, כי משה לא היה אחד מן האבות
  אחד, רק השם יתברך, שהוא אחד בעליונים. ואם הסבה בתחתונים אחד, הוא חסר, שכבר אמרנו שצריך להשלמה.

ר, ולכן היו שלשה אבות, יסוד מספר ישראל. ומכל מקום הרי אברהם הוא התחלת הכל, שהוא הראשון, והרי נקרא מטעם זה "אחד", כמו ד המספין האחדות רק שניות, ודבר שהיא סבה אחת אין ראוי שיהיה מחולק בשניות. ועוד, כי שלשה הוא יסוד המספר, כמו שנתבאר למעלה כי שלשה יסול בג' אין בו שניות, בעבור השלישי הנוסף המקשר את השנים. ולכך נקראו ג' אבות, בעבור שהם מתאחדים להיות אבות ביחד לישראל, ובשנים אלולכך* היו האבות שלשה, וזה מפני שהשנים נקראו "שנים" מפני השניות, וכל שניות אין בו אחדות. אב
  שאמר הכתוב (ישעיה נא, ב) "כי אחד קראתיו". ומצד זה שהוא התחלה יש כאן חסרון באברהם, כמו שיתבאר בסמוך.

  ולפיכך השלישי נגד האמצעי, שהאמצעי מאחד שני קצוות.ראשון, ולפיכך השני הוא נגד הסוף, כי הסוף הוא משתנה מן ההתחלה, שזה התחלה וזה סוף. אבל השלישי אין מתנגד, ואדרבה, הוא מאחד הכל, י אל המן ג' אבות זכה לדבר מיוחד, למעלה מיוחדת. כי הראש מעלה בפני עצמו, והשני מעלה בפני עצמו, והג' מעלה בעצמו. ומפני כי השני הוא שנולזוכבר אמרנו למעלה כי שלשה יש בו ראש וסוף ואמצע. ואברהם שהוא ראשון, נגד ראש, לכך זכה אברהם שיהיה ראש ונשיא ואב המון. וכל אחד 
  בל אברהם ויצחק היה פסולת בזרעם.נטיה לא לימין ולא לשמאל, לכך יעקב הוא נגד האמצעי שאין לו ימין ושמאל, וכל זרע יעקב זרע אמת, שלא היה פסולת בזרעו, א ) [הסוף], והחסד, כאשר אין יורד לסוף הדבר נקרא מדת חסד. ויעקב נגד אמצעי כמו שאמרנו למעלה. לכך מדת יעקב מדת אמת, כי האמת אין לו-בסוף-ק הדין עד (לחובשביל כך מדת אברהם חסד, ומדת יצחק מדת הדין, זה הפך לזה, כי הדין צריך לרדת לעומ

י ראש אבן פינה אי אפשר שימצא בתכלית השלימות, כי לא ימצא אחד שהוא בתכלית השלימות כי אם הקב"ה בלבד. וחסרון זה מה שהוא היה אין חותמין בכולם. פירוש, אף על גב שהיו האבות ג', עיקר הכל וחותם הכל הוא אברהם, שהוא ראש הכל, לכך חותמין בו בלבד. והרי התבאר כשית יב, ב), שאומרים "אלקי אברהם וגו'", יכול חותמים בכולן, תלמוד לומר (שם) "והיה ברכה", בך חותמין, ולטואף על גב שהיו האבות ג', עיקר הכל הוא אברהם שממנו יצא הכל, והוא הראשון. וזהו שאמרו חז"ל (פסחים קיז:) "ואעשך לגוי גדול" (ברא
אף שהחטא קטן, יותר נחשב, מפני שהוא מורה על חסרון דבר בעצמו, ודבר  , להיות מושל עליהם בענין זה לעשות אנגריא. והנה נמשך לאברהם דבר זה מצד מדתו, ולכך היה עונש גדול כאשר אמרנו, כי החטא שהוא בעצם,חכמים וזהו שאמר (נדרים לב.) שעשה אנגריא בתלמידי חכמים. פירוש, שהיה* נוטה ענין אברהם אל הראש, עד שהיה רוצה להיות ראש ומושל על תלמידיהיה נוטה אל מדה הראשית יותר מדאי. ולא היה לאברהם גם כן מעלת השני, שהוא יצחק*, ומעלת השלישי, שהוא יעקב*, כיון שהיה ראש האבות. הראש בלבד, 

  זה נתגלה בענפים הרבה.
  הדין, ומה שאמר "במה אדע" הפריז על מדותיו שהם מדת הדין, ויצא מקו מדת הדין.במדת היה דבק במדת הדין. אבל אברהם, מפני שהיה נוטה מן מדת הדין, לכך הפריז על מדותיו של הקב"ה לומר "במה אדע", שכל מדות* של הקב"ה הם (בראשית טו, ח) "במה אדע", זהו שלא היה לאברהם* מעלת השני, מפני שהוא היה הראש כאשר אמרנו למעלה, ומעלת השני מדת הדין מדת יצחק, ש מוטעם שמואל (נדרים לב.) שהפריז על המדה לומר

  ת כנפי השכינה.יעקב כולם תחת כנפי שכינה. לכן לא היה מכניס אברהם הגרים תחמאוכן מה שאמר רבי יוחנן שלא הכניס גרים* תחת כנפי השכינה (נדרים לב.), זהו שלא היה בו מעלת השלישי, שהוא כולו לה', כמו שהיו זרע 
של הקב"ה, שהם מדת הדין. לכך נמשך מדת הדין על בניו לומר (בראשית טו, יג) "ועבדום וענו אותם", זהו  ו נראה יותר ראשון שבשבילו היה השיעבוד על בניו גם כן, שעשו אנגריא בבניו. ושמואל נראה לו יותר שאמר "במה אדע", שהפריז נגד מדותיודבר אחד שהיה חסרון בשורש בעצם, ונתגלה החסרון בענפים. רק שלדעת רבי אבהו, מה שהיה עושה אנגריא בתלמידי חכמים, מפני שזה מבכלל הדברים; כל שלשה האמוראים האלו רצו לומר כי לא היה באברהם כל השלימות שראוי* שיהיה, ובחנו את ראש אבן פינה זה, וכל אחד פירש

הם, כמו שהתבאר. ומעתה כאשר תבין הכל תבין למה גוברים על ישראל, ובשביל כך היה השיעבוד. ואפשר שכל אלו האמוראים כל אחד ואחד מוסיף, ואינו חולק, שוודאי כל אלו ג' דברים היו באברלהיות ו, ז) "ולקחתי אתכם לי לעם" להיות תחת כנפי השכינה. אי נמי, שבשביל שלא הכניסם תחת כנפי השכינה, היה נותן אברהם יד ושם לכח אומות ה שלא הכניס גרים* תחת כנפי השכינה, שבשביל זה יצאו בניו גם כן מרשות השכינה, והיו משועבדים תחת מצרים, עד שאחר כך אמר להם (שמות ממדת הדין. ולדעת רבי יוחנן יותר נרא
  נזכר רבי יוחנן, רבו של רבי אבהו, באחרונה, ורבי אבהו בראשונה, כי הכל בסדר מאוד.

  
 וענו ועבדוםיהיה זרעך  גרתבין דברי חז"ל תמצא שכנגד אלו ג' דברים בא העונש, שנאמר (בראשית טו, יג) "כי  וכאשר

ואם יש לך לב להבין תדע כל דבר ודבר מזה, ואי  אותם ארבע מאות שנה". הזכיר ג' דברים; גירות, עבודה, ועינוי.
  :אפשר אשר לא ארמוז לך מעט מעט

ני שפגם בתלמידי חכמים, ומדת תלמידי חכמים ומדת הגרים אחת, שנאמר (ויקרא יט, לב) כי הגירות הוא בעצמו מפ )1(
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", (שם פסוק לג) "וכי יגור אתך גר". וכן כללו רז"ל בברכה ביחד "ועל זקני עמך ישראל 

ר בעולם הגשמי. ומפני שחטא במדת ועל פליטת סופריהם ועל גרי הצדק". והדברים ידועים לחכמים, כי השכל הוא ג
  חכמים, נגזר על זרעו גירות, והבן דבר זה מאוד.

עבודה על זרעו, שזהו  וכן "ועבדום" נגד שהפריז על מדותיו של הקב"ה, וחטא במדת הדין, לכך בא מדת הדין של )2(
  ממדת הדין.

אין העינוי רק שהיו צוררים את  וכן מה שחטא שלא הכניס גרים תחת כנפי השכינה, ובשביל זה היה העינוי, כי )3(
ישראל, וכדכתיב (במדבר לג, נה) "והיה אם לא תורישו את יושבי הארץ והיה אשר תותירו מהם לשכים ולצנינים וצררו 
אתכם". וזה בשביל שלא הכניסם תחת כנפי השכינה, היו נשארים כחות אשר דוחקים ולוחצים. הנה נרמז לך מעט מעט 

  תוב מזה, והוא עיקר ושורש הדבר, אך כל ענין זה בפרט אי אפשר לכתוב.מה שאפשר לך להבין ולכ
  

וכאשר תבין זה, תבין ותדע שהדבר הוא בהפך מה שהבינו הם דברי חכמים, כי היו חושבים כי רבותינו זכרונם לברכה לא 
הם העמיקו לתת סבה העמיקו בענין השעבוד והגלות של מצרים, רק לקח כל אחד ואחד מה שנראה לו ראשונה, ובדעתם 

, כי רבותינו זכרונם לברכה העמיקו מאוד מאוד, מה שאי אפשר לכתוב ולפרש. והארכנו בדברים חשובה. והפך הוא הדבר
, כי הם פתחו פתח חכמה והאיש החכם יוסף חכמה ודעתאשר לא היו ראוים לכתוב ולפרש, רק כדי שתדע דרך חכמים. 

  בהם ובחכמתם., ברוך שבחר ושערי תבונה לברי לבב
  )ל, גבורות ה', פרק ט"מהר(

  
שרה אשתו, יצחק ביקש לירד למצרים "ונוסף לתיקון זה ראה ראינו באבות חפצם לירד למצרים, אברהם ירד למצרים עם 

רק שהקב"ה אמר לו גור בארץ הזאת אל תרד מצרים לפי שהיה עולה תמימה, יעקב גם כן ירד למצרים והיה שם עד יום 
, כי כן כתיב בארץ מצרים והטעם כי גירות זו הייתה תיקון לגירות שגרם אדם הראשון בחטאו להיות גורש מגן עדןמותו, 

, וזהו סוג גלות אומה הישראלית למצרים לצרף ולטהר וללבן שם מזוהמת הנפש שהומשכה מימי "יםכגן ה' כארץ מצר"
  אדם הראשון".

  מסכת פסחים, דרוש שישי), השל"ה(
  
אן  - "ל האדם ויאמר לו איכהויקרא ה' אלהים א"שנאמר (בראשית ג, ט)  ,אדם הראשון מין היה ואמר רב יהודה אמר רב"

  ,נטה לבך
את "וכתיב התם (בראשית ט, ט)  ,"מה כאדם עברו בריתוה"כתיב הכא (הושע ו, ז)  ,מושך בערלתו היה :רבי יצחק אמר

  ,"בריתי הפר
וכתיב התם (את בריתי הפר) (ירמיהו כב, ט) ואמרו על אשר  "עברו ברית"כתיב הכא  ,כופר בעיקר היה :רב נחמן אמר

  "עזבו (את) ברית ה'
 )סנהדרין לח, ב(


