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 חפזון מצרים והגאולה העתידית

 ספר ישעיה פרק נב  

ל    עּוִרי עּוִרי  רֵּ ְך עֹוד עָׁ ֶדש ִכי לֹּא יֹוִסיף יָׁבֹּא בָׁ ַלִם ִעיר ַהקֹּ ְך ְירּושָׁ י ִתְפַאְרתֵּ ְך ִצּיֹון ִלְבִשי ִבְגדֵּ ִלְבִשי ֻעזֵּ

א: מֵּ ִם    ְוטָׁ לָׁ ר קּוִמי ְשִבי ְירּושָׁ פָׁ עָׁ ְך ְשִבּיָׁה ַבת ִצּיֹון:   ִהְתַפְתִחי ִהְתַנֲעִרי מֵּ י ַצּוָׁארֵּ ַמר יְ   מֹוְסרֵּ ה אָׁ וָׁה  ִכי כֹּ הֹּ

לּו: אֵּ ם  ִחנָׁם ִנְמַכְרֶתם ְולֹּא ְבֶכֶסף ִתגָׁ גּור שָׁ נָׁה לָׁ ִראשֹּ ִוה ִמְצַרִים יַָׁרד ַעִמי בָׁ י יֱהֹּ נָׁ ַמר ֲאדֹּ ה אָׁ ִכי כֹּ

קֹו: ה  ְוַאשּור ְבֶאֶפס ֲעשָׁ וָׁה ִכי ֻלַקח ַעִמי ִחנָׁם ַמהְוַעתָׁ ה ְנֻאם ְיהֹּ יו  ִלי פֹּ יִלילּו ְנֻאם ְיהֹּ  מְשלָׁ וָׁה  ְיהֵּ

ץ: אָׁ ִמיד כָׁל ַהּיֹום ְשִמי ִמנֹּ ִני: ְותָׁ ר ִהנֵּ ן ַבּיֹום ַההּוא ִכי ֲאִני הּוא ַהְמַדבֵּ כֵּ ן יֵַּדע ַעִמי ְשִמי לָׁ כֵּ ַמה נָׁאוּו  לָׁ

ַלְך ֱאֹלהָׁ  ר ְלִצּיֹון מָׁ מֵּ ה אֹּ ר טֹוב ַמְשִמיַע ְישּועָׁ לֹום ְמַבשֵּ ר ַמְשִמיַע שָׁ י ְמַבשֵּ ִרים ַרְגלֵּ קֹול  ִיְך:ַעל ֶההָׁ

וָׁה ִצּיֹון:  ו ְיַרנֵּנּו ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראּו ְבשּוב ְיהֹּ ַפִיְך נְָׁשאּו קֹול ַיְחדָׁ ִם ִכי   צֹּ לָׁ ְרבֹות ְירּושָׁ ו חָׁ ִפְצחּו ַרְננּו ַיְחדָׁ

ִם: לָׁ ַאל ְירּושָׁ וָׁה ַעמֹו גָׁ י כָׁל הַ  ִנַחם ְיהֹּ ינֵּ ְדשֹו ְלעֵּ וָׁה ֶאת ְזרֹוַע קָׁ ַשף ְיהֹּ ת  חָׁ ֶרץ אֵּ י אָׁ אּו כָׁל ַאְפסֵּ גֹוִים ְורָׁ

ינּו: וָׁה: ְישּוַעת ֱאֹלהֵּ י ְיהֹּ י ְכלֵּ ְשאֵּ רּו נֹּ עּו ְצאּו ִמתֹוכָּׁה ִהבָׁ א ַאל ִתגָׁ מֵּ ם טָׁ י לֹא   סּורּו סּורּו ְצאּו ִמשָׁ כִּ

יֶכם ְיֹהוָּה ּוְמַאסִּ  ְפנֵּ ְך לִּ י ֹהלֵּ כּון כִּ לֵּ ה לֹא תֵּ ְמנּוסָּ אּו ּובִּ צֵּ זֹון תֵּ פָּ ל:ְבחִּ אֵּ ְשרָּ י יִּ ִהנֵּה ַיְשִכיל  ְפֶכם ֱאֹלהֵּ

ד:  ַבּה ְמאֹּ א ְוגָׁ ם:   ַעְבִדי יָׁרּום ְוִנשָׁ דָׁ י אָׁ ֲארֹו ִמְבנֵּ הּו ְותֹּ ִאיש ַמְראֵּ ן ִמְשַחת מֵּ ֶליָך ַרִבים כֵּ ְממּו עָׁ   ַכֲאֶשר שָׁ

ִכים ִפיֶהם ִכי  יו ִיְקְפצּו ְמלָׁ לָׁ ן ַיֶזה גֹוִים ַרִבים עָׁ ְמעּו ִהְתבֹונָׁנּו:כֵּ אּו ַוֲאֶשר לֹּא שָׁ ֶהם רָׁ  ֲאֶשר לֹּא ֻסַפר לָׁ

 

 ספר שמות פרק יב 

יֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם  יֶכם ְבַרְגלֵּ ְתנֵּיֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעלֵּ תֹו מָׁ כָׁה תֹּאְכלּו אֹּ זֹון ֶפַסח  ְוכָׁ פָּ ַוֲאַכְלֶתם ֹאתֹו ְבחִּ

 הּוא ַלה':

 

  רש"י על שמות פרק יב פסוק יא

לשון בהלה ומהירות כמו )ש"א כג( ויהי דוד נחפז ללכת )מ"ב ז( אשר השליכו ארם  -בחפזון 

הקרבן הוא קרוי פסח על שם הדלוג והפסיחה שהקב"ה מדלג בתי  -בחפזם: פסח הוא לה' 

ישראל מבין בתי מצרים וקופץ ממצרי למצרי וישראל אמצעי נמלט ואתם עשו כל עבודותיו  

 וג וקפיצה זכר לשמו שקרוי פסח וגם פסק"א לשון פסיעה: לש"ש )ד"א( דרך דיל

 

 ספר דברים פרק טז 

ִביב הֹוִציֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ִמִמְצַרִים   אָׁ ֶדש הָׁ ִשיתָׁ ֶפַסח לה' ֱאֹלֶהיָך ִכי ְבחֹּ ִביב ְועָׁ אָׁ ֶדש הָׁ מֹור ֶאת חֹּ שָׁ

קֹו ר ַבמָׁ קָׁ ַבְחתָׁ ֶפַסח ַלה' ֱאֹלֶהיָך צֹּאן ּובָׁ ה: ְוזָׁ ְילָׁ יו לָׁ לָׁ ם: לֹּא תֹּאַכל עָׁ ן ְשמֹו שָׁ ם ֲאֶשר ִיְבַחר ה' ְלַשכֵּ

ִני   יו ַמּצֹות ֶלֶחם עֹּ לָׁ ץ ִשְבַעת יִָׁמים תֹּאַכל עָׁ מֵּ ְצַריִּםחָׁ ֶאֶרץ מִּ אתָּ מֵּ זֹון יָּצָּ פָּ י ְבחִּ ר ֶאת יֹום   כִּ ְלַמַען ִתְזכֹּ

י ַחֶּייָך:  ל ְימֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹּ אְתָך מֵּ  צֵּ

 

 דרך חיים למהר"ל

)פ"ה( יהודה בן  הזריזות היא המדה שצריכה אל עבודת הש"י, וכמו שאמר במס' אבותמדת 

כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים. כי העצלה    ז תימא אומר הוי ע

גוברים על נפשו ומבטלים פעולת נפשו, ולכך בא החכם הזה  באדם כאשר גופו וטבעו החמרי

להזהיר שיהיה האדם יוצא מכובד ועצלת גופו שגובר עליו. ואמר לעשות רצון אביך שבשמים, 

לכך צריך האדם לעשות כמו אותן המשרתים שהם בשמים שאין להם מונע גשמי מן עבודת  

החמרי כאלו הוא בלתי גשמי כלל   השם יתב', וכך יעשה האדם עצמו שיהיה גובר על טבעו

לעבודת אביו שבשמים ולא יהיה לו מונע מטבעו החמרי, ודבר זה הוא עיקר ושורש בעבודת 

 השם יתברך:

 

 מהר"ל /פרק לו  -ספר גבורות השם 

אומר משום רבי אלעזר    ובמכלתא )בא פ"ג( 'ואכלתם אותו בחפזון' זה חפזון ישראל. אבא חנין

זה חפזון שכינה שנאמר קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים וגו' ע"כ. ביארו בזה כי חפזון  



הנאמר כאן, לפי שכל דבר אשר הוא יוצא לפעל אין לו הנחה מפני היציאה אל הפעל, ומפני  

הנחה.   שיצאו ישראל משעבוד לגאולה עכשיו לכך צריך שיאכלו ישראל פסחיהם בחפזון באין

ולמאן דאמר זה חפזון שכינה שמפני שהשכינה באה לגאול אותם וכח אלהי כח קדוש בא להיות 

נקרא עליהם, ומפני כח אלהים הזה שבא לגאול אותם שממהר ויחיש מעשיו כפי כחו גבורתו  

 לעשות ולכך היו צריכים לאכול הפסח בחפזון. 

לי המשך זמן, מורה שיצאו במדריגה  כי בחפזון יצאת ממצרים כי מה שהיו יוצאים בחפזון ב

ובמעלה עליונה, והפעל שבא משם נעשה בלי זמן, לא כמו דברים הטבעיים שכל פעולתם 

 בהמשך זמן אבל כאן היה גאולתם שלא בטבע ולכך היה בחפזון בלי זמן. 

 

 

 מאמר ח  -מאמרי חדש ניסן  -ספר בני יששכר 

ה במצות אכילת מצה שבעת ימים תאכל ובזה יש לפרש ג"כ הטעם האחר המבואר במשנה תור

עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים ]דברים טז ג[, והנה מהו הנרצה באכילת 

מצה לזכר החפזון, וגם כפי הנראה מדברי התורה הזאת הנה החפזון מעליותא הוא ושבח הוא, 

עיה נב יב[ אלמא דלאו והנה לעתיד במהרה בימינו הבטיחנו יוצרינו כי לא בחפזון תצאו ]יש

מעליותא הוא החפזון, וכן אמרו רז"ל במדרש מי גרם לכם כל הצער הזה חפזון שיצאתם אבל 

 לעתיד לבא כי לא בחפזון תצאו וכו' ]שמו"ר פי"ט ו'[,  

אבל אם עיני שכל לך תבין הכל, דהנה החפזון הוא להיות שראה הש"י שכבר נשתקעו בטומאת 

אילו היה ממתין הש"י עוד כרגע כבר היו ח"ו משוקעים בשער מצרים במ"ט שערי טומאה, ו

 הנו"ן ולא היו יכולים לצאת לעולם ח"ו, על כן היה חפזון,  

היינו שלא היה כסדר שאר הגאולות על ידי פעולת ישראל ומעשיהם הטובים פועלים הארת 

דע, והן היום  עולמות העליונים לצורך הגאולה כסדר המדריגות קטנות וגדלות כנודע למביני מ 

שהיה הדבר בחפזון הוכרח הדבר להיות בדרך פלא ]כל המדריגות והיה[ גדלות קודם קטנות,  

והנה הדבר נעשה שלא על ידי מעשינו על כן לא נתקיים הדבר רק לשעה, ותיכף למחרת היום  

 מתחילין לספור דרגא בתר דרגא עד חג השבועות )כאשר יתבאר אי"ה(, 

זכר לחפזון לזכור הנס הגדול שעשה הש"י עמנו שלא ע"י מעשינו רק והנה צונו הש"י לעשות 

באיתערותא דלעילא כי לא היה באפשרי להמתין עד שיפעלו מעשי ישראל ]ההארה[ דרגא 

 בתר דרגא, והיה הכל בחפזון גדלות קודם קטנות לחיבת ישראל:

ם היינו ראויים  והנה עם היות הנס ההוא מופלא ]מופלג[ מאד, עכ"ז יותר היה טוב לנו בא

שתהיה הגאולה על ידי פעולת מעשינו הטובים באיתערותא דלתתא אז היה מתקיים ההארה 

ההוא לעולמי עד, וכמו ]וזה[ שהבטיחנו יוצרינו על העתיד כי לא בחפזון תצאו כי תהיה גאולה 

על ידי פעולת מעשינו ותהיה גאולה נצחיית לעולמי עד, וזה הוא הנרצה בטעם אכילת מצה, 

זכר לחפזון שהיה רק איתערותא דלעילא, כן הוא ענין המצה שאין בה פעולה אחרת רק פעולת  

 הבן והרחב הדברים, ועוד יתבאר אי"ה:והאומן 

 

 רב צדוק הכהן מלובלין /אות א  -ספר צדקת הצדיק 

בפסח מצרים שהיה נאכל  ראשית כניסת האדם לעבודת ה' צריך להיות בחפזון כמו שמצינו

בחפזון ולא פסח דורות. מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר 

בהם צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון ה' ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם אולי יוכל.  

 ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות: 
 


