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שמות פרק יב פסוק יא
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ֶ! ַסח הא ַליקֹוָק:
בחפז :פסח הוא לה'  %הקרב קרוי פסח על ש
הדלוג והפסיחה שהקב"ה היה מדלג בתי ישראל מבי בתי מצרי וקופ 1ממצרי למצרי ,וישראל
אמצעי נמלט ,ואת עשו כל עבודותיו לש שמי .דבר אחר דר& דילוג וקפיצה ,זכר לשמו שקרוי פסח
וג פשק"א ]פסח[ לשו פסיעה:
דברים פרק טז פסוק ג
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לח עני  %לח שמזכיר את העוני שנתענו במצרי :כי בחפזו
יצאת  %ולא הספיק בצק להחמי 1וזה יהיה ל& לזכרו .וחפזו לא
של& היה אלא של מצרי ,שכ הוא אומר )שמות יב ,לג( ותחזק
מצרי על הע וגו' :למע תזכור  %על ידי אכילת הפסח והמצה,
את יו צאת&:

ישעיהו פרק נב פסוק יב
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ספר צדקת הצדיק  -אות א

ראשית כניסת האד לעבודת ה' צרי& להיות בחפזו כמו שמצינו בפסח מצרי שהיה נאכל בחפזו
ולא פסח דורות .מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עול הזה שהוא מקושר בה צרי& לשמור
הרגע שמתעורר בו רצו ה' ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מה אולי יוכל .ואחר כ& שוב יל&
במתינות ולאט כדי פסח דורות:
ספר פרי צדיק פסח שני  -אות ב

]ב[ בזוהר הקדוש )בהעלות& קנב ב'( מתמה אי רזא דפסח שלטא בניס אי& יכולי אילי דאסתאב
למעבד בירחא תניינא דהא איעבר זמניה עיי ש .א& העני דידוע כי יש ששי רבוא אותיות לתורה
וכנגד ס' ריבוא נפשות ישראל ,וכל נפש מישראל יש לו חלק באותיות התורה ,והנה בעת עמד על הר
סיני והיו כל כאיש אחד בלב אחד כלו לה' חפיצי ומשתוקקי מאד בשמחה רבה לקבל עליה עול
מלכותו והקדימו נעשה לנשמע לשו שמלאכי השרת משתמשי בו )כמו שאמרו שבת פח ע"ב( היינו כי
אמרו נהיה כמלאכי שלא נוכל לעשות דבר נגד רצונו יתבר& כמו המלא& שאי מלא& אחד עושה שתי
שליחות כי לא יוכל לשנות עצמו מתכלית הבריאה שנברא לאותו שליחות ,וכמו כ אמרו ישראל ג כ
נעשה רק רצו הש יתבר& את אשר יצוה לנו ולא נוכל לעשות שו דבר נגד רצו הש יתבר& ,ובכח
הדברי האלו ובהתשוקה רבה הזו המשיכו את התורה מ השמי לאר 1על ידי משה רבינו ע"ה ,והנה
האנשי שהיו טמאי לנפש אד היו אנשי צדיקי כמו שאמרו בגמרא )סוכה כה (.או שהיו מישאל
ואלצפ או שהיו נושאי ארונו של יוס= ,והיו פטורי מ הדי מפסח ראשו מטע עוסק במצוה ומה
לחצ לקרב לפני משה רבינו ע"ה בצוחה רבה למה נגרע וגו' ומה היה הגרעו מצד .א& צעקת היה
כי המה היו משתוקקי מאד לקיי מצות הקרבת הפסח בזמנו בתו& כלל ישראל ועל זה הצר לה
מחד שלא זכו לגשת לקודש בתו& כלל ישראל במועדו ,ועל זה השיב לה משה רבינו ע"ה עמדו
ואשמעה וכמו שאמרו )ברכות כו ע"ב( אי עמידה אלא לשו תפלה ,היינו התפללו להש יתבר&
מעומק לבבכ על זה ועל ידי הצעקה והתשוקה שלכ תמשיכו דבר ה' אלי כמו שהמשיכו ישראל את
התורה כולה בגודל תשוקת ועל ידי זה אשמע מה יצוה ה' לכ ,וכ היה כי פעלו בתפלת התחדשות
הדי מהקרבת פסח שני המרמז כי יש תקוה לכל נפש מישראל אפילו לטמא ושהיה בדר& רחוקה
במזיד שהתרחק עצמו מלגשת אל הקודש ואפילו הכי עושה פסח שני וכמו שאמרו )שבת פט ע"ב( א
יהיו חטאיכ כשני הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית כשלג ילבינו להיות זדונות כזכיות
)ונתבאר ל"ג בעו' מא"ב(:
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