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 ד"בס

 

 נקרא יום ה'שבת' שלפני פסח בשם 'גדול'למה « 
, וז"ל: "שבת שלפני הפסח קוראין אותו שבת הגדול הטורכתב 

שפסח מצרים מקחו בעשור וכו' ונמצא , והטעם לפי שנעשה בו נס גדול
ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשרו אותו , בחודש היה שבתשעשרה 

והשיבום שלקחו לשם , ושאלום המצריים למה זה לכם, בכרעי המטה
, והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהם, פסח במצות השם עלינו

ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת , ולא היו רשאין לומר להם דבר
 .הטור ל"כע, הגדול"

 עשירישלכאו' היו צריכין לקרוא ליום ה, הפוסקים והמפרשיםותמהו 
שכן הנס מתייחס , ולא את יום השבת, בניסן בשם 'גדול' אפי' כשחל בחול

 .לכאו' ליום החודש ולא ליום השבוע

 באיזה שמירה הכתוב מדבר? –'ליל שימורים' « 
"ליל  כדכתיב, 'ליל שימוריםהק' בשם ' בתורה מכונהליל פסח הנה ו

, להוציאם מארץ מצרים לכל בני ישראל לדורותם" 'מורים הוא להשי
"שימורים לכל בני  :בזה"לרמב"ן הכתב  ה'שימור' הזה עניןבביאור ו

לעבוד בו לפניו באכילת הפסח וזכירת , שישמרו אותו, ישראל לדורותם
, ושמרת את החוקה הזאת כמו שאמר, הלל והודאה לשמו ולתת, הניסים

 עכ"ל., האביב" שמור את החדש ואמר

שהשימור  –דלא כהפשט המורגל בפי העולם  –מדבריו למדנו 
לקיים את רצונו אזהרה מיוחדת היא בעצם , עליושהתורה הק' מדברת 

והן בכללות , בפרט אכילת הפסחבמצוה של  הן, בעבודת חג הפסחית' 
 לשמו ית'. ההלל והודאלזכור את הנסים הגדולים ולתת על זה 

עבודת חג הפסח  מדוע נתייחדה, ים להתבונןיכצר באמתאמנם 
 שמירה. ה ניןכמה וכמה פעמים ע אשר בה נאמר ונשנההמועדים  משאר

"הנה על מצוה  וכתב בזה"ל:בספר משך חכמה עמד על נקודה זו  הנה
ושמרתם את העבודה , פרטית זו נאמרה שמירה בפרט הרבה פעמים

פרשת וכן ב ,כי תשא ,משפטיםכן בפרשת ו, ושמרתם את הדבר הזה ,הזאת
 ".ראה

שמור  כגון, הרבה בפעמים שבת נאמרה בו שמירהמצות על שמו "וכ
פרשת ו בהרכן בפרשת ו, ובכי תשא שלש פעמים, את יום השבת

  ."קדושים

שהוא , ממחרת השבת כמו דכתיב, שבת –לכן נקרא פסח "וומסיים: 
 עכ"ל., כמו שבת בשמירה"

מיוחדת באזהרת ענין השמירה  שאכן יש ענין, הוא מדבריוהמתבאר 
כמו"כ , כמו שבשבת ישנה ענין השמירהו, מפני שהוקש לשבת, בפסח

 ביו"ט פסח.

שבשני המצוות  בהא גופה צריכים להתבונן מהות היחודיותאולם 
ואיזה , שאת את ענין השמירה ביתרשבהם מבטא התורה הק' , האלו

 קודש. ושבתיו"ט פסח , משותף יש בין שני מצות אלו

 הולכים ביחד -אמונה במציאותו ית' ובהשגחתו ית' « 
"לבטוח בה' בכל לבבך  כדלהלן:תב וכ 'אורחות חיים'בספרו  הרא"ש

להאמין , בלבבך היחוד השלם ובזה תקיים, ולהאמין בהשגחתו הפרטית

ובוחן לב וחוקר , בו כי עיניו משוטטות בכל הארץ ועיניו על כל דרכי איש
אף באנכי ה' , מאמין אשר הוצאתיך מארץ מצריםנו כי מי שאי, כליות

כי זה הוא סגולת ישראל על כל , ואין זה יחוד השלם, אלקיך אינו מאמין
 עכ"ל., התורה" וזה יסוד כל העכו"ם

ושעל  לנו בזה שיש ב' חלקים ביסוד האמונה בה' מבהירהרא"ש  הנה
אשון חלק הר כל חלק וחלק הקדיש הקב"ה דיבור מיוחד במעמד הר סיני.

חלק השני , וזהו מה כתוב 'אנכי ה' אלקיך' האמונה במציאותו יתברך הוא
שכלול במה  בכל דבר ודבר ובכל רגע ורגע בהשגחתו הפרטיתהוא אמונה 

שכתוב 'אשר הוצאתיך מארץ מצרים' שזה מוכיח את השגחתו הפרטית 
ת הסיבות ושהכל מחושב ומדיוק בפרטיושהוא מסבב כל , בכל פרט ופרט

 .מלאה

הרא"ש מוסיף ומדגיש שאי אפשר להפריד בין שני חלקי אולם 
זי גם ומי שאינו מאמין בחלק של השגחתו הפרטית של הקב"ה א, האמונה
 .ואינו אמונה שלימה ומתוקנת, לוקה בחסר במציאות ית' בעולםאמונתו 

"והא אשר  בזה"ל: את דברי הרא"ש הנ"ל מבאר 'אור יחזקאל'בספר ו
להאמין שאין עוד , כי זה יסוד היחוד, להרא"ש וכו' חייים כתב באורחות

ולכן אף האמונה בהשגחה , ואין כל תנועה ללא רצון השי"ת, דומלב
להאמין בו כי עיניו משוטטות בכל הארץ , פרטית מכלל האמונה ביחוד

כי השגחת הקב"ה אינה , לב וחוקר כליות ועיניו על כל דרכי איש ובוחן
 -אלא אף המתחולל בתוך לבו וכליותיו , רק במעשים הגלויים והנראים

שאינו מאמין באשר הוצאתיך מארץ מצרים  כי מי, בכלל השגחת הקב"ה
כי יציאת מצרים היתה , ואין זה יחוד שלם, אף באנכי ה' אלקיך אינו מאמין
וכל יסוד האמונה ביציאת מצרים היא , בהשגחה פרטית ללא תכלית

 ביחוד י מאמיןבזה אף לא מקרכן כל שאינו מאמין ול, אמונה בהשגחה
, ישראל על כל העמים וזה כל התורה כולה" וזהו סגולת, ובאנכי ה' אלקיך

 עכ"ל.

 שמירת שבת קודש מבטא את ענין האמונה במציאותו ית'« 

למשנה  להביא את אשר כתב החפץ חיים בהקדמה ראוי זהבענין ו
השבת לקדשו זכור את יום  "כתיב בתורה :וכך כתב, להלכות שבת ברורה

, ששת ימים תעבוד וגו' כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וגו'
לידע שהעולם הוא , שבת הוא שורש האמונה שענין, הורה לנו הכתוב בזה

ומחוייבים , ואנחנו עבדיו, הוא אדון על הכל, וכיון שברא הכל, מחודש
 ."כל שלוכי ה, גופינו ונשמותינו וממונינו בכל ולעובדו לעשות רצונו

, השבת י"ב פעמים והזהירה התורה על שמירתהחפץ חיים: "וממשיך 
וכל המחלל השבת , כל המשמר שבת כאילו מקיים כל התורה ואמרו חז"ל

, שורש האמונה" והכל מטעם הנ"ל שהוא, כאילו כפר בכל התורה כולה
 .עכ"ל

כך הוא ממש " וכתב: הוסיףושם  ,גם כן כתב בספרו שם עולםוכך 
כי הוא אות המאיר שה' יתברך ברא את העולם בששה ימים , שבת בענין

והוא גם אות על איש ישראל הנושא את נס התפארת , ונח ביום השביעי
, שהוא מאמין בהקב"ה שהוא בורא העולם ומחדשו, הזה על עצמו וכו'

 נפשינו ואנחנו מחוייבים לעשות רצונו בכל וממילא הוא אדון על הכל
 עכ"ל., לו"כי הכל ש ומאודינו

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז י"א ניסן
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שהטעם שהזהירה התורה כל כך בענין שמירת , דבריוממבואר 
 כשהאדם מקייםש, האמונההיא שורש  קודששבת משום ש, השבת

מחלל  ואם, אמונה בה'את ה הוא מקיים הרי, כראוישבת ומשמר את ה
ענין רוצה לבטא את חומר התורה הק' ו, ח"ו שבת הרי הוא ככופר באמונה

 שהוא בעצם חומר ענין האמונה בהשי"ת. , השמירה

 עבודת הפסח מבטא את ענין האמונה בהשגחתו הפרטית ית'« 
מתייחס לענין חינוך הבנות בעניני הפסח וכותב  הערוך השלחןוהנה 

בליל  מ"מ, מקום אין הבנות בכלל חינוך דבכל "ויראה לי דאע"גבזה"ל: 
 עכ"ל. , יציאת מצרים"ב מפני שעיקר האמונה תלוי, ג"כ פסח צריך לחנכן

בענין  "לספרבזה"ל:  שכותב, בספר החינוךכתוב כבר  הללווכדברים  
ולהלל , יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן כל אחד כפי צחות לשונו

והגדת לבנך  שנאמר על כל הניסים שעשה לנו השם ולשבח השם יתברך
 עכ"ל., "זו מה שכתוב בקרבן פסח משרשי מצוה, וכו'

 משרשי מצוהכותב בזה"ל: " ,במצוות שחיטת ואכילת קרבן פסח ושם
הניסים הגדולים שעשה  כדי שיזכרו היהודים לעולם, זו

 במצות אכילתוכן ו, עכ"ל, להם השי"ת ביציאת מצרים"
כדי , בשחיטתו "ומשרשי מצוה זו מה שכתבנו תבוכ

ם הגדולים שעשה לנו האל שהוציאנו לזכור הנסי
  ."מעבדות

ן התימה אם "ואין מ ומבאר: חינוך וכותבהממשיך ו
וות עשה ומצוות לא צבאו לנו מצות רבות על זה ומ

כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתינו , תעשה
ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו , ובאמונתינו

שהוא לנו אות  לפי, ובתפילותינו זכר ליציאת מצרים
חפץ , קדמוןוכי יש אלוה , ומופת גמור בחידוש העולם

ובידו לשנות , פועל כל הנמצאות אלהים שהם עליו, ויכול
כמו שעשה במצרים , אל שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים
 אותות ועשה לנו, ששינה טבעי העולם בשבילנו

נעשית כל כופר  הלוא זה מחודשים גדולים ועצומים
, ומקיים האמונה בידיעות השם יתברך בחידוש העולם

 עכ"ל., בכללים ובפרטים כולם" וכי השגחתו ויכלתו

בעל הערוך השלחן כתב דברים נפלאים  עוד הנהו
 ין המערכה של כפירת פרעהבענ בריש הלכות פסח

ן הוא ראש החדשים סינ" כותב בזה"ל:ו ,בהקב"ה רח"ל
מפני , ה הוא גדלותו של חודש ניסןמ, ווכו' מפני גדלותו

שבזה נגלה השגחת השי"ת על , יציאת מצרים שבו היתה
ושמשלם רע לרשע  ,ואותותיו ונפלאותיוברואיו 
 כמו שהכה לפרעה, ומשלם טוב לאוהביו ,כרשעותו

 ."ולמצרים וגאל את ישראל

מפני שהמצרים עבדו , נבחר החודש הזהולמה "
ומזל טלה  ,לטלה שהוא ראש המזלות באפידת העגולה

לכן אף , ופרעה סמך על כוחו ומזלו, משמש בחודש ניסן
כל מ ",ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" עד שאמר נשבר לבו כי במכת ברד

ובמכת חושך , "ויגרש אותם" אח"כ במכת ארבה הרים ראש כדכתיב קוםמ
והטעם , "יף ראות פניאל תוס" יצא בחוצפה גדולה עד שאמר למשה רבינו

 ."מפני שאז קרבו ימי ניסן ובטח על מזלו שבחודש הזה

 ,כלומר, 'חדשיםהחודש הזה לכם ראש 'שאמר הקב"ה למשה וזהו "
שבזה תתברר  ,הוא ראש חדשים ,שפרעה ממתין עליו לכם -החודש הזה 

וה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת , ממש במזלות כי אין
, "הוא לכם לחדשי השנה ראשון ולכן, וישראל הם עם סגולתו, אין עוד

 עכ"ל.

 שביציאת מצרים התברר שהקב"ה שולט על המזלות מדבריומבואר 
כמו  - ואין הנהגת הבריאה מסורה למזלות ח"ו, ומשגיח על הבריאה תמיד

ובא הקב"ה בכבודו ובעצמו וביטל שיטתו , שסברו המצרים הכופרים
ואין  ,שהוא השליט על כל המזלותלכל והראה הקב"ה  ,ומטרתו של פרעה

הכל  שי"תכי אין שום כח אחר מנהיג ומשגיח בבריאה רק ה ,בהם שום כח
 .ואז התברר בברירות שאין עוד מלבדו ,החזק והשליט ,יכול

חיזוק האמונה  ימי הפסח הוא לפי"ז מובן שעיקר עבודתומעתה 
בהשגחה פרטית, כי עיקר המערכה של המצרים היתה על אמונה זו 
שהקב"ה שולט ומשגיח על הטבע והמזל, אך בתוך האותות והמופתים 

 שהראנו ה' התבטלה כל שיטתם הרעה. 

ט פסח, שהרי כפי ובן היטב השייכות שבין שבת קודש ליו"מוא"כ 
שנתבאר למעלה שני האמונות של 'אמונה בה' והשגחתו הפרטית' חופפין 
אחד את השני, וזה בלי זה אינו כלום. וא"כ אכן יו"ט פסח משלים את 
עבודת האמונה בשלימות בזה ששבת קודש מבטא את חלק האמונה 

פסח מבטא את החלק השני של האמונה במציאות השי"ת בעולם, ויו"ט 
 בהשגחתו הפרטית.

זהו ג"כ הביאור בדברי המשך חכמה מדוע נקרא פסח שבת, ומעתה 
והיינו משום שכמו ששבת הוא העיקר להשריש באדם 
את האמונה כך גם כן פסח הוא להשריש באדם את 

 האמונה ולכן גם פסח נקרא שבת.

מפני שהוא  ',עבודה'למה פסח נקרא גם מובן ולפי"ז 
והיא עבודה גדולה  ,עיקר האמונה בהשגחה פרטית

להאמין שאין אדם נוקף אצבעו אפילו אצבע קטנה אלא 
ולחיות את כל החיים , אם כן מכריזין עליו מלמעלה

שההשתדלות אינה פועלת כלום אלא היא רק גזירת 
המלך שצריך לעשות השתדלות וזהו עבודה קשה לחיות 

 שאין עוד מלבדו.

 בפר' ואתחנן נכון להביא כאן את דברי הרמב"ןהומן 
ביאור מה שנאמר בדברות האחרונות "וזכרת כי עבד ב

היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלקיך משם ביד חזקה 
ובזרוע נטויה על כן צוך ה' אלקיך לעשות את יום 

מהו יסוד הענין שע"י שמירת  ,שהקשה הרמב"ן .השבת"
הרמב"ן  מבארו ,השבת נזכור שהוציאנו ה' ממצרים

 :כדלהלן

 כי בעבור היות יציאת מצרים ,יותר לומר"והראוי 
כאשר פירשתי  ,חפץ ויכול ,מחדש ,מורה על אלוה קדמון

על כן אמר בכאן אם יעלה בלבך ספק על  ,בדבור הראשון
תזכור מה  - השבת המורה על החידוש החפץ והיכולת

הנה , שהיא לך לראיה ולזכר ,שראו עיניך ביציאת מצרים
כי , ויציאת מצרים זכר לשבת, השבת זכר ליציאת מצרים

 ,יזכרו בי ויאמרו השם הוא מחדש דכל אותות ומופתים
כי הוא אשר ברא הכל במעשה , ועושה בכל כרצונו

וזה טעם על כן צוך ה' אלקיך לעשות את יום , בראשית
מצרים ידעו שהוא אמר והיה עולם  השבת וכו' כי מיציאת

 "ל.עכ, ושבת ממנו"

 כל העבודות וההשפעות מתחיל משבת קודש« 

על שבת  דהנה מבואר בזוה"ק ,אוהב ישראלספה"ק איתא בוהנה 
שכל ימות השבוע יונקים  ,, פירוש'מיניה מתברכין כל שיתא יומיןקודש 'ד

שבת שלפניו, אולם כל השבתות כולן יונקת כוחן משבת המקדושת 
  .השנה גנוזות בגוויה ימות הגדול ושבת שובה, הרי שכל השבתות של כל

 ' שלפני הפסח בשם 'שבתשבתקורין ל'מובן למה כל הנ"ל ולפי"ז 
שכלל  ההקב"ה רצ , כיכמו שאר ימים טובים ולא ביום החודש ',הגדול

עבודת , ותכלית ושלימות האמונה הוא נהוישראל יגיעו לתכלית האמ
ולכן כיון , ביחד, וכמו שנתבאר למעלההפסח  ימיעבודת שמירת שבת ו

שהכל מתחיל ונשפע מהשבת שלפניו, לכן יפה ושפיר קבעו חז"ל לקרות 
 .דוקא את יום השבת בשם 'שבת הגדול'

כי הקב"ה רצה "...

שכלל ישראל יגיעו 

לתכלית האמונה, 

ותכלית ושלימות 

האמונה הוא עבודת 

שמירת שבת 

ועבודת ימי הפסח 

ביחד, וכמו שנתבאר 

לה, ולכן כיון למע

שהכל מתחיל 

ונשפע מהשבת 

שלפניו, לכן יפה 

ושפיר קבעו חז"ל 

דוקא את יום  לקרות

השבת בשם 'שבת 

 ל'..."הגדו


