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פחד

קל

יצחק

זן .ולכן רוקא בשבחה של גאולת םצרים נקבע הסגנון שו ריבו .ובובלות
הן השפתים מחיר החזרה על הכרוז של דינו חחןלך ונשבה בברייחא

יסיפיר יציאח מצרים .והריקותי לכם ברכח דע בלי די .עד שיבלך
שפותתיכם סווסר

די.
כiיfi ~ii ~:

-+ובאםר ובז
א.

סיפור יציאח מצרים דרד שאלה וחשובח דוקא .ראם אין

לן פי שישאל הוא שיאל את עצמו .כבר עסקבו בעבין זה ,ול Hנשנית
פרשה זו אלא בשביל דבר שבתחשד בה.

ב.

בעשרה מאזברות בברא העולם ,ןבעשרת הדברוח ביתבה

חודה .אסירה ודיבור שמות נררפים הם ,אמנם חהבדל שביניהם גורם

שאמירה חתיחד לבריאח עולמו,ת והדיבור יתיחד לזבתן חירה .חבדל
-זה מהו ~

ב.

נתבאר לבו במאםר הקודם כי יציאת מצרים חיא התחלת

התמורה בחמלו פעולח חחסד .אשד עד שעת יציאת מצרים חיחה
פעולתה של מדת חחםד על פי הםחלר של

חסד -

ויתור ,ומיציאת מצרים

ואילך התחיל בילוי פעולתה של מדת החסד על פי המחלך של חסד

-

שמפט .גםר עבינה של חמורה זו חל הוא בשעת מתן תורה ,שאז כלו
העשרים וששה דורית שביזרנו בכיחם של העשרים וששה פעמים "כי

לעולם חסרו" האמורים בספר תחרים .עיין היטב במאמר הקודם.

ר.

יחנח פעולת יהשפעת החסדים כשהיא :באח בדרך חסר

..

ויתור ,אין חיא כוללת בקרבה ·את המאמץ לפעיל על חמקבל שיהיה
ראוי וחנון לקראת חשפעת חחסדים ,דחרי במהלך של חסד

-

ייתור

אין ערכו ש; חמקבל תופם זנקום כלל ,רזה יהוא ענינו של ויתור שאינר

םחתשב עם םעומו של הקונבל .שאני פעולח החסדים כשהיא באה
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מאמר

בדרך חסד

-

קיא

מו

םשפט ,שסתוך שעיקר מגמתה חיא לח'~ניק דוקא לםי

זקזכח לכך ,הרי היא אוצרת בתוכה השתדלות ומאמצים לי~ורר את

חטקבל שירויח את החםדים בדין ובשמפט .וכאן הוא עוסק ההבדל
כי'ן שם אמירה שבתיתך לבריאת עולמו,ת ובין השם דיבור שנתיחר
למתו תורח .דחלא נתפרש לנו דדיבור הוא לשון קשה ,ואםי-רה היא
לשון רכה .ומובן הוא ופשוט ,יקושי

תל·ויים כחרמת הקול

הדיבור ורכות

-

אלא

או בחריפות הביטויים,

-

האמירה איגם

שהחילוק תלוי

בהמגמח הפנימית של הביטוי .דאם המנמח הפנימית שלו היא להנהיג

את הזולת ,חרי מנםח זי מטביעה בו את תכונת הקושי ,והביטוי יוצא
ינא לעולם בתור דיבור .ועלומת זאת בזנקום שאין סנטתו של הביטוי
הנהגת הזולת ,חרי חסרון

-

מנמח זו מטביעה בו את תנובת הרכו,ת

יהניפרי ~יצא יבא יעולם בתור אסירה .יחר" בארםית דבגר )בפתח(
פירו~ו מנהיג ,וכן חוא בתהלים ידבר עסים תחתינו .עול כן זבכיין

שפעולת השפעת החסדים של מעשה בראשית עד סתן תורה הוא
בח,ור חסד

-

ויתור ,שאין בה השתדלות לחדריך את המקנל ,לכן

הביטויים של מעשת בד.אשית ,בשם מאמרית יקראו .ולעומת זאת

הביטויים של מתן תודח דיברות הם .כי ממתן תודח ואילך פעולת
השפעת החסדים באה חיא בתור חםד

-

·משפ.ט,

אשר עיקר מנסתה

חרא חדרכת הטקבל להיות ראוי לקבלת החםדים בדין ובשמפט.

ח.

וממשיכים אנו את הקו חלאח .בעשרה מאמרות בברא

העולם ,ובעשרת חדבדות ביתנח תורח ,ונעשר זנכות יצאו אבותינו
ונםצרים .יחנח חכמים חנידו כי עשר הובכות של יציאת מצרים חן

המעבר מן עשרה המאמרות של נרי·את עולם לעשרת חרנרות של ובחן
תורה .יעוין ספר הנבורות וספר התפארת למחר"ל .ובודאי שאין לבי

עסק בנםתרות אבל לפי ערכבו הסברת הדברים כד היא .כבר בחבאר

לני בטאטר

חקודם בפירוש

הפסוק

הראשון שי פרשת וארא,

כי

חסורה זו בסחלך פעולתה של השפעת החסדים יש לה חתחלח ריש לח

גםר.

חהתחלה חיא שעת יציאת מצרים ,יהנםר הוא שעת סעדם חר

סגי .כלוטר ,חמורח זו מז חמחלך של חסד
חםד

-

-

ויתןר אל חסהלך של

שםפט נבחנת הי·א בשתי בחינו.ת חבחינה הראשונה של תסורח

זו חיא םתימת השפעת החםרים בפבי מי שאינו ראוי

להם ;

והבחינה

rישביח שי תםו·רח זי חיא יצירת פרצוף מקבל אשר יהא בכוחו לזכות
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יצחק

פחד

;חםדים הללו נדין ובםשפט .עשרת המכית של יציאת םצרים חן חנחינה

הראשונה של חסורה זו ,עשרת הדברות הן הבחינה השניה של חםירח
זו .לפי ערכנו ,זו "היא ההםברה בדברי חכסיס שאסרי כי הדרד םן

עשרת חמאמרות של עמשח בראשית אל עשרת חדנרית של סתו תררה
עוברת חיא על ידן של עשרת המכית של יציאת צמרים .וחיינן כםו
שנתבאר ,כי סאמרות חיינו חסד

-

ויתור ,ויברית היינן חסר

יסכת םצרים היא הבחינה הראשונה של חתמורה
םשזפפ.

חפםר -

-

שמפט,

ייתר ,לחםד

-

"ו.

הדברים הללו שנתבארו בכאז ,כשהם םאידים ללב ,םפרנסים

חם את החרבשה בתכונת השאלה

-

ותייונח של סיפיר יציאת מצרים.

כי אמנם זקוק הוא סיפרר יציאת צםרים לשני

פרציפים :

פוצרף של

שראל ,ופרצוף של סשיב .כי כז חיא באמת חםהלך הפנייזנ של נוף
האמורע של נאולת צםרים .ההזבלד הפניסי של גאולת צמרים חיא
הסעבר בהנהבת העולסות r5ז האונםר אל חייבור .דחייבן םן אופן
הביופוי של בילוי בדרד הדרכח.

הביפוי של נילרי סתם ,אל אופן

ובהתאם לזה גם הגדת באולת צמדים באח היא באופן ביטוי של הדרכה,

דחיינו בארפן של והנדת לבנך ,דרך שאלח ותשרבה יוקא .עשרת
הסאמדית לא חיו זקוקים לדבקבל,

עשרת הדברות הוזקקו

למקבל,

ונאולת צםריס חיא יצירת פרצוף הםקבל שיהא ראוי לקבל הדיביר.
יעל כן סיפןר הגדת גאולת צמרים באה היא בשני פרצופים דוקא,
פרצוף של שיאל ופרצוף של משיב .ילא נזוך אלא שבסיפור החנדה
עושים היכר כדי שרשאלו ,דזה חוא החידרש של חםד
חסד

-

-

שמפט לעומת

ויתרר ,שיש ביר אזבםץ לפערל חכנה נסקבל ,שיהא םוכשר לקבל

כד.ת

ז.

וככה

סקבילח

שלשלח

חיא

חניפויים

לעוסת שלשלת

חסאורעו.ת הביטוי של דנ1ושח בראשית חו,א האזבםר ,הביטוי של םחן
תורח

חיא

חדיברר,

חביטןי

של

גאולת םצרים

חוא

סיפור-חהנדה.

םאמר בתחלח ,דיבור בסוף ,וםיפזר הגחד באמעצ .ופבעי של חאםצעי

הוא שלשמ םעבר סן התחלה אל הסוף .וכן חיא נם בנעיננו .אסיהר
חיא בלשון רכח ,דיבן ,הוא בלשוו קשה ,וסיפייר חבדה חיא צזנירף

םן שתי חלשונו,ת כי סיפור הוא לשון רכה יחגדח חיא לפיין קשה.

.
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מאמד

קיג

מח

יכםי שבבוף המאורעות הזנהלר הרא סן העשרה םאסרות אל עשרת
חדברות דרר העשר

סן

אל

הסאםר

מכות ;

הדברה

כסו כן הוא במחלו הביטויים

דרך

רכל

סיפור"חחנרה.

הסקבילים :

המרבה

בסיפור

החנדה ,וסחבר על ידי ןה בריאת העילרזנת עם זבתן תורח ,חרי
זה משיבח.

--.-מאטר טח
א.

ישרא; וצונרי שהיו שרתיס בספל אחד היה הצפרי שוחת

דם ""~·יהישראלי
שימרש

נם

וניס.

שותה

ונשנית לנו בכאן
עצם

וטבע בערבוביא .כלרםר,

סיוחדת על

הדבשה

הפיכת הסים לדם

הרי

_~~~i;iד_כי?ר

חי·א שלטון הנס ,אבל חיית אותי הספל עצםי רם יםים בבת אח,ת
הדי היא נם בתור נם .יעוין בהקדמה השניה לםפר הנבורות .ובידאי
שיש כאן יחם סירחד בין הונשה זר לכלליות הענין של נאולת צםרים.

ב.

ויתבאר לבו תרכבו של יחם זה בהקדם סאזנר חכמים

שילחי פרק רביעי דסנהדרין .רו אלעזר רסי כתיב סוב השם לכל,
וכתיב טרב חשם לקווין .משל לאדם שיש לן פרדם ,כשהוא סשקה

איבי טינע המיס לילד לטרבים ולרעים ,לפי שאינו אלא טורח אחד,
וכשחיא עודר דהוה .טורח לכל אחד ואחד אינו עודר אלא הטרבים.
יעו"ש .ולסדיס אנו כז.באז ,שישנן שתי בחיבות בטובתו של סקרם,
האחת היא בבחינת

השקאה

שבח

חטובה

מניעה

לכלל

הנמצאים,

וחשביח חיא בבחינת עירור שבה איז חטובה מניעח אלא למי שמצפה

לבותן הטובח .שרשם של שני חמחלכים חללן בטובתן של מקים,

בעיץ הרא בחילוק

נםרמתיח של פעולת מדת חסדו כביכול .עבינו

של שתי חמנמות הללו נתבאר לנו בכםח מקומות .ונעתיק בכאי
מםפר

חלשון :

פחד

יצחק

מביאר

חנסים ועשרים

שביעיות

בפחד יצחק

וששח

מאמר

ר"ח

ח'

ארת

)מאמד

ד,

דו

פרק

שנאםר

א(

שם

בזה

דחך שאםרו

Iנעםים "כי לעולם חםדי" חבאזכרים בחלל
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