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ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות. הנה מעת היות ע"ג בעולם 

מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר 

ואומרים כי העולם קדמון, כחשו בה' ויאמרו לא הוא, ומהם מכחישים 

בידיעתו הפרטית ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון )תהלים עג יא(, 

שים בהשגחה ויעשו אדם כדגי הים שלא ומהם שיודו בידיעה ומכחי

ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו עזב ה' את הארץ. 

וכאשר ירצה האלהים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשנוי מנהגו 

של עולם וטבעו, יתברר לכל בטול הדעות האלה כלם, כי המופת הנפלא 

 .כולמורה שיש לעולם אלוה מחדשו, ויודע ומשגיח וי

ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או ... 

, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק כופר

הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאד בענין 

ר הזה כמו שחייב כרת באכילת חמץ )לעיל יב טו( ובעזיבת הפסח )במדב

ט יג(, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתים על ידינו 

ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה 

בפינו בבקר ובערב, כמו שאמרו )ברכות כא א( אמת ויציב דאורייתא, 

ממה שכתוב )דברים טז ג( למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל 

 חייך, ושנעשה סכה בכל שנה: ימי

וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים. והכל להיות לנו בכל 

הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר 

להכחיש אמונת האלהים. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו 

שגחתו, וגם ונתכוון בענינה כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא וה

בנבואה, והאמין בכל פנות התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד 

על עושי רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד גדול לזכות 

 אבותיהם החפצים ביראת שמו:

שהם  ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים... 

ה רבינו עד שנאמין בכל יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת מש

דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים 

בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם 

יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר )בראשית יז א, 

יבא ביעודי ולעיל ו ב(. ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר 

התורה בענין הברכות והקללות, כמו שאמר הכתוב )דברים כט כג כד( 

ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, ואמרו על אשר עזבו 

את ברית ה' אלהי אבותם, שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' 

ואמר בקיום וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו בעונשם. 

 ועוד אפרש זה בעזרת השם )ויקרא כו יא(: .ממך
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ַבר ה':  ם ֶאת ּדְ א ַכּיוֹּ ׁש נָׁ רָׁ ֵאל ּדְ רָׁ ט ֶאל ֶמֶלְך ִיש ְ פָׁ ׁשָׁ    )ה( ַוּיֹּאֶמר ְיהוֹּ

ת ִאיׁש ַוּיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַהֵאֵלְך  ע ֵמאוֹּ ַאְרּבַ ִביִאים ּכְ ֵאל ֶאת ַהּנְ רָׁ ְקּבֹּץ ֶמֶלְך ִיש ְ )ו( ַוּיִ

ן אֲ  ל ַוּיֹּאְמרּו ֲעֵלה ְוִיּתֵ ה ִאם ֶאְחּדָׁ מָׁ ְלחָׁ ד ַלּמִ ְלעָׁ מֹּת ּגִ ֶלְך:-ַעל רָׁ ַיד ַהּמֶ י ּבְ )ז(  דֹּנָׁ

ד ִביא ַלה' עוֹּ ט ַהֵאין ּפֹּה נָׁ פָׁ ׁשָׁ : ַוּיֹּאֶמר ְיהוֹּ תוֹּ ה ֵמאוֹּ )ח( ַוּיֹּאֶמר ֶמֶלְך  ְוִנְדְרׁשָׁ

י לֹּא  ֵנאִתיו ּכִ ד ִלְדרֹּׁש ֶאת ה' ֵמאֹּתוֹּ ַוֲאִני ש ְ ד ִאיׁש ֶאחָׁ ט עוֹּ פָׁ ׁשָׁ ֵאל ֶאל ְיהוֹּ רָׁ ִיש ְ

ֶלְך  ט ַאל יֹּאַמר ַהּמֶ פָׁ ׁשָׁ ה ַוּיֹּאֶמר ְיהוֹּ ן ִיְמלָׁ ְיהּו ּבֶ ע ִמיכָׁ י ִאם רָׁ ב ּכִ ַלי טוֹּ א עָׁ ִיְתַנּבֵ

ן: ר ֵאין )יז...  ּכֵ ּצֹּאן ֲאׁשֶ ִרים ּכַ ֵאל ְנפִֹּצים ֶאל ֶההָׁ רָׁ ל ִיש ְ ִאיִתי ֶאת ּכָׁ ( ַוּיֹּאֶמר רָׁ

ם: לוֹּ ׁשָׁ ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתוֹּ ּבְ ה יָׁ ֵאּלֶ ֶהם רֶֹּעה ַוּיֹּאֶמר ה' לֹּא ֲאדִֹּנים לָׁ )יח( ַוּיֹּאֶמר  לָׁ

א ִיְתַנבֵּ  י ֵאֶליךָׁ לוֹּ ַמְרּתִ א אָׁ ט ֲהלוֹּ פָׁ ׁשָׁ ֵאל ֶאל ְיהוֹּ רָׁ ע:ֶמֶלְך ִיש ְ י ִאם רָׁ ב ּכִ ַלי טוֹּ  א עָׁ

ַמִים  ָׁ א ַהׁשּ ל ְצבָׁ ְסאוֹּ ְוכָׁ ב ַעל ּכִ ִאיִתי ֶאת ה' יֹּׁשֵ ַבר ה' רָׁ ַמע ּדְ ֵכן ׁשְ )יט( ַוּיֹּאֶמר לָׁ

: מֹּאלוֹּ ְ יו ִמיִמינוֹּ ּוִמש ּ לָׁ ב ְוַיַעל ְוִיּפֹּל  עֵֹּמד עָׁ ה ֶאת ַאְחאָׁ )כ( ַוּיֹּאֶמר ה' ִמי ְיַפּתֶ

ד ַוּיֹּאֶמר ֶזה  ְלעָׁ מֹּת ּגִ רָׁ כֹּה:ּבְ כֹּה ְוֶזה אֵֹּמר ּבְ ֲעמֹּד ִלְפֵני ה'  ּבְ רּוַח ַוּיַ ֵצא הָׁ )כא( ַוּיֵ

ה: ּמָׁ יו ּבַ ּנּו ַוּיֹּאֶמר ה' ֵאלָׁ ֶקר  ַוּיֹּאֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ ִייִתי רּוַח ׁשֶ )כב( ַוּיֹּאֶמר ֵאֵצא ְוהָׁ

ה ֵכן: ֵ ל ֵצא ַוֲעש  ה ְוַגם ּתּוכָׁ ַפּתֶ יו ַוּיֹּאֶמר ּתְ ל ְנִביאָׁ ִפי ּכָׁ ַתן ה' )כג( ְועַ  ּבְ ה נָׁ ה ִהּנֵ ּתָׁ

ה: עָׁ ֶליךָׁ רָׁ ר עָׁ ּבֶ ה ַוה' ּדִ ל ְנִביֶאיךָׁ ֵאּלֶ ִפי ּכָׁ ֶקר ּבְ הּו ֶבן  רּוַח ׁשֶ ׁש ִצְדִקּיָׁ ּגַ )כד( ַוּיִ

ר  י ְלַדּבֵ ַבר רּוַח ה' ֵמִאּתִ ִחי ַוּיֹּאֶמר ֵאי ֶזה עָׁ ְיהּו ַעל ַהּלֶ ה ֶאת ִמיכָׁ ּכֶ ה ַוּיַ ַנֲענָׁ ּכְ

ְך: תָׁ  אוֹּ
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ֶרץ:  אָׁ ל הָׁ כָׁ ְמעוֹּ ּבְ ַע ַוְיִהי ׁשָׁ ׁשֻׁ ֵאל ז  )כז( ַוְיִהי ה' ֶאת ְיהוֹּ רָׁ ְמֲעלּו ְבֵני ִיש ְ )א( ַוּיִ

ַחר  ה ִמן ַהֵחֶרם ַוּיִ ה ְיהּודָׁ י ֶבן ֶזַרח ְלַמּטֵ ְרִמי ֶבן ַזְבּדִ ן ּכַ ן ּבֶ כָׁ ח עָׁ ּקַ ֵחֶרם ַוּיִ ַמַעל ּבַ

ֵאל: רָׁ ְבֵני ִיש ְ ַלח ְיהוֹּ  )ב( ַאף ה' ּבִ ׁשְ ים ִמיִריחוֹּ ַוּיִ ׁשִ ַע ֲאנָׁ ֶון ׁשֻׁ ית אָׁ ר ִעם ּבֵ ַעי ֲאׁשֶ הָׁ

ים  ׁשִ ֲאנָׁ ֲעלּו הָׁ ֶרץ ַוּיַ אָׁ לּו ֶאת הָׁ ֶדם ְלֵבית ֵאל ַוּיֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאמֹּר ֲעלּו ְוַרּגְ ִמּקֶ

י: עָׁ לּו ֶאת הָׁ ַאְלפַּ  ַוְיַרּגְ ם ּכְ עָׁ ל הָׁ יו ַאל ַיַעל ּכָׁ ע ַוּיֹּאְמרּו ֵאלָׁ ׁשֻׁ בּו ֶאל ְיהוֹּ ׁשֻׁ ִים )ג( ַוּיָׁ

ם  עָׁ ל הָׁ ה ֶאת ּכָׁ ּמָׁ ע ׁשָׁ ַיּגַ י ַאל ּתְ עָׁ ִפים ִאיׁש ַיֲעלּו ְוַיּכּו ֶאת הָׁ ת ֲאלָׁ לֹּׁשֶ ׁשְ ִאיׁש אוֹּ ּכִ

ה: י ְמַעט ֵהּמָׁ י  ּכִ נֻׁסּו ִלְפֵני ַאְנׁשֵ ִפים ִאיׁש ַוּיָׁ ת ֲאלָׁ לֹּׁשֶ ׁשְ ה ּכִ ּמָׁ ם ׁשָׁ עָׁ ֲעלּו ִמן הָׁ )ד( ַוּיַ

י: עָׁ עַ  הָׁ י הָׁ ּכּו ֵמֶהם ַאְנׁשֵ ַער ַעד )ה( ַוּיַ ַ פּום ִלְפֵני ַהׁשּ ְרּדְ ה ִאיׁש ַוּיִ ָׁ ׁשּ ים ְוׁשִ לֹּׁשִ ׁשְ י ּכִ

ִים: ם ַוְיִהי ְלמָׁ עָׁ ס ְלַבב הָׁ ּמַ ד ַוּיִ רָׁ ּמוֹּ ּכּום ּבַ ִרים ַוּיַ בָׁ ְ יו  ַהׁשּ ְמלֹּתָׁ ַע ש ִ ׁשֻׁ ְקַרע ְיהוֹּ )ו( ַוּיִ

ֶעֶרב הּוא ְוִזְקֵני ן ה' ַעד הָׁ ה ִלְפֵני ֲארוֹּ יו ַאְרצָׁ נָׁ ּפֹּל ַעל ּפָׁ ר ַעל  ַוּיִ פָׁ ֲעלּו עָׁ ֵאל ַוּיַ רָׁ ִיש ְ

ם: ּה אֲ  רֹּאׁשָׁ ַע ֲאהָׁ ׁשֻׁ ם ַהזֶּה -)ז( ַוּיֹּאֶמר ְיהוֹּ עָׁ ה ֵהֲעַבְרּתָׁ ַהֲעִביר ֶאת הָׁ מָׁ י ה' לָׁ דֹּנָׁ

ן: ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ב ּבְ ׁשֶ ַאְלנּו ַוּנֵ ֱאמִֹּרי ְלַהֲאִביֵדנּו ְולּו הוֹּ ַיד הָׁ נּו ּבְ ֵתת אֹּתָׁ ן לָׁ ְרּדֵ  ֶאת ַהּיַ

י אֲ  ֵאל עֶֹּרףדֹּנָׁ -)ח( ּבִ רָׁ ַפְך ִיש ְ ר הָׁ ה אַֹּמר ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ יו: י מָׁ ְמעּו  ִלְפֵני אְֹּיבָׁ )ט( ְוִיׁשְ

ֶרץ ּוַמה  אָׁ ֵמנּו ִמן הָׁ ֵלינּו ְוִהְכִריתּו ֶאת ׁשְ ַסּבּו עָׁ ֶרץ ְונָׁ אָׁ ֵבי הָׁ ַנֲעִני ְוכֹּל יֹּׁשְ ַהּכְ

ל: ס דוֹּ ְמךָׁ ַהּגָׁ ה ְלׁשִ ֵ ֲעש   ּתַ

ם  ַע קֻׁ ׁשֻׁ :)י( ַוּיֹּאֶמר ה' ֶאל ְיהוֹּ ֶניךָׁ ֵפל ַעל ּפָׁ ה נֹּ ה זֶּה ַאּתָׁ ּמָׁ ְך לָׁ ֵאל  לָׁ רָׁ א ִיש ְ טָׁ )יא( חָׁ

ְנבּו ְוַגם  ְקחּו ִמן ַהֵחֶרם ְוַגם ּגָׁ ם ְוַגם לָׁ תָׁ יִתי אוֹּ ר ִצּוִ ִריִתי ֲאׁשֶ ְברּו ֶאת ּבְ ְוַגם עָׁ

מּו ִבְכֵליֶהם: ֲחׁשּו ְוַגם ש ָׁ קּום ִלְפֵני אֹּיְ  ּכִ ֵאל לָׁ רָׁ ֵני ִיש ְ ֵביֶהם עֶֹּרף )יב( ְולֹּא יְֻׁכלּו ּבְ

ִמידּו  ֶכם ִאם לֹּא ַתׁשְ ת ִעּמָׁ ִסיף ִלְהיוֹּ יּו ְלֵחֶרם לֹּא אוֹּ י הָׁ ִיְפנּו ִלְפֵני אְֹּיֵביֶהם ּכִ

ֶכם: ְרּבְ  ַהֵחֶרם ִמּקִ

 

 

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע א.  
בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, 

על הצר הצורר אתכם )במדבר י'( שנאמר 
והרעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר 
לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן 

 זעקו עליהן והריעו. 

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן ב. 
ו ידעו הכל שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריע

שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב 
עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום )ירמיהו ה'( 

 להם להסיר הצרה מעליהם. 

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו ג. 

דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו 
נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת 

סיף להם להדבק במעשיהם הרעים, ותו
הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה 

והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם )ויקרא כ"ו( 
בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי 
שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם 

 חמת אותו קרי. 

יח. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין 
ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר 
הרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה 
וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין 
לעולם, ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל 

הצרות כי נשכחו )ישעיהו ס"ה( שנאמר 
הראשונות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא 

וימי הפורים האלה )אסתר ט'( יבטלו שנאמר 
לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף 

 מזרעם.

 

 

וזה שאמר שכל המועדים יהיו בטלים ואלו פורים לא יהיה בטל לעולם ויש לו יסוד קיים לנצח אע"ג דבפ"ק 

יהיה בטל אין צריך לומר בשביל זה כי המדרש הזה סובר כבן  דברכות סבירא להו לרבנן שאף יציאות מצרי' לא

נן אתיא דאף רבנן אומרים כי לעתיד יהיה שעבוד מלכות עיקר בזומא דאמר יציאת מצרי' יהיה בטל אלא אף כר

ויציאת מצרים טפל ולפיכך כל המועדים אשר הם זכר ליציאת מצרים בלבד והם טפלים לשעבוד מלכיות שייך 

 טול למועדים כאשר אינם עיקר אבל פורי' אינו זכר ליציאת מצרי' דבר זה לא יהיה בטל.לומר שיהיה ב

 


