בס"ד
פרשת בא – ולקחת אגודת אזוב
א .שמות פרק יב
הרֹ ְ ֶא ֶר ִמ ְצ ַריִ  ֵלאמֹר:
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה וְ ֶאל ֲ
)א( ַו ֶ
)ב( ַהח ֶֹד ַה"ֶה ָל ֶכ רֹא ֳח ָד ִי ִרא %ה&א ָל ֶכ ְל ָח ְד ֵי ַה ָ(נָה:
ֲדת יִ ְָ .ר ֵאל ֵלאמֹר ֶ ָעֹ.ר ַלח ֶֹד ַה"ֶה וְ יִ ְקח& ָל ֶה ִאי ֶ.ה ְל ֵבית /בֹת ֶ.ה ַל ָיִ ת:
)ג( ַ* ְר& ֶאל ָ+ל ע ַ
/כל5ָ %כַֹ &4על ַה ֶ1ה:
& ֵכנַ %ה ָ2רֹב ֶאל ֵיתִ ְ %מ ְכ ַסת נְ ָפֹת ִאי ְל ִפי ְ
)ד( וְ ִא יִ ְמ ַעט ַה ַיִ ת ִמ ְהיֹת ִמ ֶ1ה וְ ָל ַקח ה&א ְ
&מ ָה ִע"ִ י ִ2ָ 5ח&:
ָכר ֶ ָנָה יִ ְהיֶה ָל ֶכ ִמ ַה ְָ +ב ִ.י ִ
)ה( ֶ.ה ָת ִמי ז ָ
ֲדת יִ ְָ .ר ֵאל ֵי ָה ַע ְר ָיִ :
ר ָ ָעה ָע ָ.ר יַ %לח ֶֹד ַה"ֶה וְ ָ ֲחט& אֹתֹ+ %ל ְק ַהל ע ַ
)ו( וְ ָהיָה ָל ֶכ ְל ִמ ְ ֶמ ֶרת ַעד ְ
ֹאכל& אֹתֶ ָ %ה:
ָתנ& ַעל ְ ֵ5י ַה ְ7ז&זֹת וְ ַעל ַה ְַ 7קַ 8%על ַה ָ ִ5י ֲא ֶר י ְ
)ז( וְ ָל ְקח& ִמ ַה ָ* וְ נ ְ
יכ וְ ַ ֲחט& ַה ַָ 9סח:
&קח& ָל ֶכ צֹא ְל ִמ ְ ְ9ח ֵֹת ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ִמ ְכ& ְ
)כא( ַו ִ ְק ָרא מ ֶֹה ְל ָכל זִ ְקנֵי יִ ְָ .ר ֵאל ַו ֶ
 5לֹא ֵת ְצא&
ַע ֶֶ 5אל ַה ְַ 7ק 8%וְ ֶאל ְ ֵ5י ַה ְ7ז&זֹת ִמ ַה ָ* ֲא ֶר ַ ָ 84וְ ֶ
&ט ַב ְל ֲֶ *ָ ַ 5א ֶר ַ ַ 84וְ ִה; ְ
*:ת ֵאז%ב ְ
&ל ַק ְח ֲֶ 5אג ַ
)כב( ְ
ִאי ִמ ֶַ 9תח ֵיתַ %עד  ֶֹקר:
&פ ַסח יְ קֹוָק ַעל ַה ֶַ 9תח וְ לֹא יִ ֵַ 5ה ִַ ְ 7חית ָלבֹא ֶאל
)כג( וְ ָע ַבר יְ קֹוָק ִלנְ ;ֶֹ 8את ִמ ְצ ַריִ  וְ ָר/ה ֶאת ַה ָ* ַעל ַה ְַ 7ק 8%וְ ַעל ְ ֵ5י ַה ְ7ז&זֹת ָ
יכ ִלנְ ;ֹ:8
ָ ֵֶ 5
ב .שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה יז
א ולקחת אגודת אזוב ,הה"ד )משלי טז( כל פעל ה' למענהו ,אתה מוצא שכל מה שברא הקדוש ברו? הוא בששת ימי בראשית
לא ברא אלא לכבודו ולעשות בה רצונו ,ביו הראשו ברא שמי ואר א 8ה לכבודו ברא ,שנא' )ישעיה סו( כה אמר ה'
השמי כסאי ,ואומר )תהלי יט( השמי מספרי כבוד אל ,וכ האור שברא לכבודו הוא ,דכתיב )ש /תהלי /קד( עוטה אור
כשלמה ,מה נברא ביו שני ,רקיע לכבודו בראו שיעמדו ש המלאכי ויהיו מקלסי אותו ,שנאמר )ש /תהלי /קנ( הללוהו
ברקיע עזו ,מה ברא ביו ג' ,דשאי ואילנות ומצינו שהדשאי מקלסי להקב"ה ,שנאמר )ש /תהלי /סה( יתרועעו א 8ישירו,
ומני א 8האילנות ,שנאמר )ד"ה =דברי הימי= א טז( אז ירננו עצי היער מלפני ה' ,אתה מוצא שצוה הקדוש ברו? הוא מ
האילנות לעשות מה מצות ,בפרה אדומה צוה להשלי? בשריפתה ע ארז ואזוב ,והזאת מי נדה צוה לעשות באזוב ,וטהרת
המצורע צוה לעשות בע ארז ואזוב ,וכ במצרי צוה להגיע הד אל המשקו 8ואל שתי המזוזות באזוב ,שנאמר ולקחת
אגודת אזוב ,וכ ברא המי ביו ג' שכינס מעל האר ,ומש קלוסו עולה ,שנאמר )תהלי צג( מקולות מי רבי אדירי
משברי י ,מה נברא ביו רביעי מאורות לכבודו ברא ,שנאמר )ש /תהלי /קמח( הללוהו שמש וירח ,ביו ה' ברא עופות
לכבודו להקריב מה קרב שנאמר )ויקרא א( א מ העו 8עולה קרבנו ,מה נברא ביו ו' בהמות לכבודו וצוה להקריב מה
קרב שנאמר )ש /ויקרא א' (/אד כי יקריב מכ קרב לה' מ הבהמה מ הבקר ,וברא בו אד לכבודו ,שנאמר )תהלי קמח(
הללו את ה' מ האר תניני וגו' ,הוי כל פעל ה' למענהו.
ב ד"א ולקחת אגודת אזוב ,הה"ד )שיר /השירי /ב( כתפוח בעצי היער ,למה נמשל הקדוש ברו? הוא לתפוח לומר ל? מה
תפוח זה נראה לעי בלא כלו ויש בו טע וריח ,כ? הקדוש ברו? הוא חכו ממתקי וכלו מחמדי ונראה לעובדי כוכבי ולא
רצו לקבל התורה והיתה התורה בעיניה כדבר שאי בו ממש ,ויש בו טע וריח ,טע מני שנא' )תהלי לד( טעמו וראו כי טוב
ה' ,ויש בו מאכל דכתיב )משלי ח( טוב פריי מחרו ומפז ,ויש בה ריח שנאמר )שיר /השירי /ד( וריח שלמותי? כריח לבנו,
אמרו ישראל אנו יודעי כחה של תורה לפיכ? אי אנו זזי מ הקדוש ברו? הוא ותורתו ,שנאמר )ש /שיר השירי /ב( בצלו
חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי ,וכ יש דברי שה נראי שפלי וצוה הקדוש ברו? הוא לעשות מה כמה מצות ,האזוב נראה
לאד שאינו כלו וכחו גדול לפני האלהי שמשל אותו לארז בכמה מקומות בטהרת מצורע בשריפת הפרה ובמצרי צוה
לעשות מצוה באזוב שנאמר ולקחת אגודת אזוב ,וכ בשלמה אומר )מלכי א ה( וידבר על העצי מ הארז אשר בלבנו ועד
האזוב אשר יוצא בקיר ,ללמד? שהקט וגדול שוי לפני הקדוש ברו? הוא ,ובדברי קטני הוא עושה נסי וע"י אזוב שהוא
שפל שבאילנות גאל את ישראל הוי כתפוח בעצי היער.
ג ד"א ולקחת אגודת אזוב ,כלומר אני עושה אתכ אגודה לעצמי ,א 8על פי שאת שפלי כאזוב שנאמר )שמות יט( והיית
לי סגולה מכל העמי ,וטבלת בד אשר בס ,8מה ראה הקדוש ברו? הוא להג עליה בד כדי לזכור לה ד מילת אברה,
ובב' דמי ניצולו ישראל ממצרי בד פסח ובד מילה ,שנא' )יחזקאל טז( ואומר ל? בדמי? חיי ואומר ל? בדמי? חיי ,בד
פסח ובד מילה ,והגעת אל המשקו ,8בזכות אברה ,ואל שתי המזוזות ,בזכות יצחק ויעקב ,ובזכות ראה את הד ולא ית
המשחית.
ג .פני יפות שמות פרק יב
)כב( ולקחת אגודת אזוב .איתא במכילתא ר"ש אומר ארבעה מזבחות היו משקו 8ושתי המזוזות וס 8שהוא אסקופה ,וכבר
כתבנו לעיל שמשקו 8ושתי המזוזות היו נגד אברה יצחק ויעקב כמבואר בזוהר ]עי' ש"ר א ,לו[ ,יש לומר שד אשר בס 8על
אסקופה יסוד הבית שמרמז על יוס 8והוא כי אזוב מספרו י"ו וע אותיות ס 8הוא בבחינת יוס ,8ואפשר שהיה לכפר על מכירת
יוס 8דכתיב בו ]בראשית מב ,כב[ וג דמו הנה נדרש ולכ? נצטוו על ד מילה וד פסח כדכתיב ]יחזקאל טז ,ו[ ואומר ל?
בדמי? חיי,
ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזי על בתי מקדשי ראשו ושני והמשקו 8על בית שלישי שיבנה במהרה בימינו,
והס 8היה מרמז למזבח שבשילה שהיה בחלקו של יוס:8
ד .מהר"ל – גבורות הש פרק ס
ומפני כ נקרא הקרב הזה פסח כתרגומו חייס שהוא לשו רחמנות ,וביאור עני זה שכיו שאת חלקו של הקדוש ברו הוא
הוא מרח וחס על אשר לו שלא יאבד ,וזהו עני פסח כאשר תבי .וזהו פירוש הכתוב וככה תאכלו אותו וגו' ואכלת אותו
בחפזו פסח הוא לה' ,פירוש כי לכ יש לכ לאכול הקרב הזה שהוא פסח לה' ,שיהא מרח עליכ בקרב זה שאת עובדי
לפניו בקרב הזה ובזה את שלו וראוי לרח על שלו .ומפני שהש יתבר לקח ובחר בישראל בפרט מכל האומות להיות שלו
מורה בזה שהוא יחיד ,שכיו שהוא יחיד בוחר באומה יחידית לא בכלל האומות ,שזה נות עני האחדות להיות לו ע מיוחד,
שא אי כא אחדות לא היה בוחר באומה יחידית ,אלא שהוא יחיד בוחר ביחיד וזאת העבודה היא עבודה מאומה יחידה למי
שהוא אחד .וזהו עצ הקרב הזה ,לכ היה כל העבודה הזאת בעני אחדות ,כי היה מצות הקרב לאכול אותו על כרעיו ועל
קרבו ,שאי ראוי שיהיה הקרב הזה מחולק רק על ראשו ועל כרעיו ועל קרבו ,כי הדבר שהוא מחולק אינו אחד שהרי יש בו
חלקי אבל דבר שהוא של יש בו אחדות ,וכל עני עבודה זאת בקרב הזה להורות על האחדות ,וכ בבית אחד יאכל ,כל
העני הזה שאסור לחלק הקרב לשתי חבורות או שאסור לאכול אותו בשתי מקומות ,דפלוגתא דתנאי הוא במסכת פסחי
)פ"ו ע"א( כל הדבר הזה שיהא מעשה הקרב ואכילתו בעני האחדות ולא בעני החלוק .וכ שה תמי ב שנה ,מפני כי ב שנה
הוא אחד בשני וא היה ב' שני היה יוצא מ האחדות וכל הדברי האלו נמש לעני האחדות .ודוקא שה ולא עגל כי שה

לדקותו נחשב אחד לגמרי ,אמרו ז"ל )ויק"ר פ"ד( שה פזורה ישראל למה נמשלו ישראל לשה מה שה א הוא לוקה באחד
מאבריו וכולו מרגיש א" ישראל אחד חוטא וכול מרגישי שהרי עכ היה אחד וחטא וכל ישראל היו מרגישי .
ה .רש"י שמות פרק יב
)ו( והיה לכם למשמרת  -זה לשון בקור שטעון בקור ממום ארבעה ימים קודם שחיטה ,ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים מה שלא צוה כן
בפסח דורות ,היה ר' מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר )יחזקאל טז ח( ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים ,הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם
שאגאל את בניו ולא היו בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו ,שנאמר )שם ז( ואת ערום ועריה ,ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה ,שמלו באותו
הלילה ,שנאמר )שם ו( מתבוססת בדמיך ,בשני דמים ,ואומר )זכרי' ט יא( .גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו ,ולפי שהיו שטופים
בעבודה זרה אמר להם )פסוק כא( משכו וקחו לכם ,משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה:

ו .אמרי נוע – שבת הגדול
]א[:
יש לית טע על קריאת שבת שלפני הפסח בש "שבת הגדול" .י"ל בדר? רמז ,על פי דברי הירושלמי ,מובא בתוספות סוטה ד8
ל"ז ע"ב ד"ה ר' שמעו ,עיי"ש .כי מבואר שמה אשר דעת תלמודא דיד אשר נכרתו על התורה שש עשרה בריתות ,ושלש פעמי
היו כריתות הברית ,בסיני ,ובערבות מואב ,ובהר גריזי ,הרי מ"ח בריתות .ודעת הירושלמי הוא שנכרתו תקע"ו בריתות,
והיינו ע"ד שמבואר ש בתוספות אשר על כל מצוה ומצוה נאמר 'ארור' בכלל ובפרט ,ו'ברו?' בכלל ובפרט ,הרי ארבעה.
ונכרתה הברית לכל שבט ושבט בפני עצמו ,הרי י"ב פעמי ארבעה שה מ"ח .וכריתות הברית היו ללמוד וללמד לשמור
ולעשות הרי ד' פעמי מ"ח עולה קצ"ב ,וג' פעמי היו כריתות הברית ,בסיני ,ובגריזי ,ובערבות מואב ,וג' פעמי קצ"ב עולה
תקע"ו ,עש"ה.
והנה אמרו חז"ל כל הכופר בע"ז כאילו מודה בכל התורה ]נדרי כה[ ,על כ כשאמר לה משה משכו וקחו לכ צא ]שמות יב
כא[ ,ודרשו חז"ל משכו ידיכ מע"ז ]שמות רבה פרשה טז אות ב[ ,הרי הוא כאילו נכנסו אז תיכ 8תחת כנפי השכינה בקבלת
עול התורה בכריתות כל הבריתות .וזהו הנרמז ולקחת אגודת אזוב ,שכ אזו"ב עולה ששה עשר ,נגד שש עשרה בריתות .ג
ד" פס"ח עולה קצ"ב .ג משכ"ו וקח"ו לכ" עולה תקע"ו .ונרמזי בכא כל כריתות הבריתות ,רק נחסר עדיי רמז על מ"ח
בריתות ,לזה קראו שבת הגדו"ל העולה מ"ח ,בכדי שיהיו נכללי ברמז כל הבריתות ה לדעת תלמודא דיד וה לדעת
הירושלמי .ועל כ לעול באותו יו של לקיחת השה שהוא בעשור לחודש ,הוא ג כ יו קבלת התורה ,לפי פסק הלכה
דבזיי" בסיוו ניתנה התורה הקדושה ]עיי במג"א הלכות חג השבועות ריש סימ תצד[ ,היינו ,א אותו יו הוא ב' בשבוע ,אז
ג שבועות ביו ב' בשבוע וכדומה:
ז .אמרי נוע – פרשת פרה
ואזוב בחינת יסוד ,אזוב ר"ת ו'אני ז'את ב'ריתי א'ות ]ישעיה נט כא[ ,כמ"ש בספר מאורי אור ]במאורות נת ער? אזוב[.
ח .במדבר רבה )וילנא( פרשת חקת פרשה יט
וידבר על העצי וכי אפשר לאד לדבר על העצי אלא אמר שלמה מפני מה מצורע נטהר בגבוה שבגבוהי ובנמו? שבנמוכי
בע ארז ובאזוב על ידי שהגביה עצמו כארז לקה בצרעת כיו שהשפיל עצמו כאזוב נתרפא ע"י אזוב
ט .משנה מסכת פרה פרק יא משנה ז
]ז[ כל אזוב שיש לו ש לווי פסול אזוב זה כשר אזוב יו אזוב כוחלית אזוב רומי אזוב מדברי פסול
י .מי השילוח – מסכת סוכה
)כז( אזוב ולא אזוב יו ולא אזוב כוחלי ולא אזוב רומי ולא אזוב שיש לו ש לווי אלא אזוב סת ,אזוב מורה על ענוה כמו
שאמרו חז"ל ישפיל עצמו כאזוב ,ונמצא כמה מיני ענוה שאינה בשלימות ,והגמ' מחשב כא אזוב יו היינו שבאמת אינו עניו רק
שחכמתו תחייב אותו שכ? ינצח מה שחפ כגו נגד אד שתקי 8ממנו בא יתיהר נגדו אז לא ישמע דעתו ,אזוב כוחלי היינו
מחמת שרואה שבני אד מיקרי את זה המדה לפיכ? יתנהג בה וצובע עצמו כעניו ,אזוב מדברי היינו שבאמת לא נמצא בו שו
דבר טוב במה להתכבד לכ אינו חושש על בזיונו ,אזוב רומי היינו שנמצא בו גאות כ"כ עד שלא יאות לפניו להתגאה רק בפני
אנשי גדולי ,רק אזוב סת היינו מי שהש"י חוננו במעלות ומדות טובות ואינו מתגאה זה נקרא עניו:
יא .ויקרא רבה )וילנא( פרשת אמור פרשה ל
א"ר אבא בר כהנא משכר לקיחה אתה למד שכר לקיחה במצרי כתיב )שמות יב( ולקחת אגודת אזוב בכמה הוית טימיא
דידיה בד' מיני והוא גר לישראל לירש ביזת הי ביזת סיחו ועוג ביזת ל"א מלכי לולב שעומד על האד בכמה דמי וכמה
מצות יש בו עאכ"ו לפיכ? משה מזהיר את ישראל ואומר לה ולקחת לכ ביו הראשו.
יב .תלמוד בבלי מסכת תענית ד ז עמוד א
)ואמר( +מסורת הש"ס :אמר +רבי חנינא בר אידי :למה נמשלו דברי תורה למי ,דכתיב הוי כל צמא לכו למי  Fלומר ל?:
מה מי מניחי מקו גבוה והולכי למקו נמו? ,א 8דברי תורה אי מתקיימי אלא במי שדעתו שפלה .ואמר רבי אושעיא:
למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקי הללו :במי ,וביי ,ובחלב .דכתיב הוי כל צמא לכו למי ,וכתיב +ישעיהו נ"ה +לכו
שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כס 8ובלוא מחיר יי וחלב ,לומר ל? :מה שלשה משקי הללו אי מתקיימי אלא בפחות שבכלי,
א 8דברי תורה אי מתקיימי אלא במי שדעתו שפלה.
כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לרבי יהושע ב חנניה :אי ,חכמה מפוארה בכלי מכוער!  Fאמר לה :אבי? רמי חמרא במני דפחרא.
 Fאמרה ליה :אלא במאי נירמי?  Fאמר לה :אתו דחשביתו  Fרמו במאני דהבא וכספא F .אזלה ואמרה ליה לאבוה .רמייא
לחמרא במני דהבא וכספא ,ותקי .8אתו ואמרו ליה .אמר לה לברתיה :מא אמר ל? הכי? אמרה ליה :רבי יהושע ב חנניה.
קריוהו ,אמר ליה :אמאי אמרת לה הכי?  Fאמר ליה :כי היכי דאמרה לי  Fאמרי לה F .והא איכא שפירי דגמירי! אי הוו סנו F
טפי הוו גמירי.
יג .מהר"ל – נתיב העבודה – פרק ח
ואמר כי נמשלה התורה בג' משקי מה אלו ג' משקי אי עומדי אלא בפחות שבכלי .וביאור דבר זה כמו שאמרנו כי אלו ג'
משקי לכ? עומדי בפחות שבכלי כי צרי? שלא יהיה אל הכלי איכות מה ,שא יש אל הכלי איכות מה ,כגו שהוא כס 8אשר
יש לו איכות מה וכ הזהב יש לו איכות אינו פשוט ,לכ? האיכות שבכלי משנה את היי ומתקלקל ,אבל צרי? שלא יהי' להכלי
איכות כלל כמו החרס ואז אי משנה היי .וכ? צרי? שיהי' הנושא את התורה פשוט ,וא אינו פשוט רק הוא בעל גאוה שאינו
פשוט ומוגבל בחשיבות שלו אי ראוי אל התורה שהיא שכל נבדל פשוט ,כי בעל האיכות אינו נושא רק לדבר המתיחס אליו
במה שהוא בעל איכות זה ,לא אל הדבר הנבדל הפשוט .ומה שהתורה נמשלה בג' משקי דוקא דהיינו יי חלב מי ,הוא הדבר
אשר התורה נקרא אורייתא תלתאי ולכ? נמשלה בג' משקי ודבר זה מבואר למשכילי ואי כא מקומו .ג בארנו דבר זה
עצמו למעלה בנתיב התורה ,רק בארנו כי מדת גסות רוח מסולק מכל הצלחה עליונה:

יד .ביכורי אבי"ב על התורה – פרשת אמור
מדרש רי"א אל תהי מצות עומר קלה בעינ? שע"י עומר נעשה דברי גדולי ,וקשה מה ה"א דיהי' מצות עומר קל יותר משאר
מצות ,רק י"ל אפשר מחמת דהמצוה הוא רק עומר דהוא מעט שעורי וכמ"ש המדרש לעיל שאמר השי"ת אני נתתי לכ מ
לכאו"א עומר ואת אי נותני רק עומר א'...רק י"ל שהצווי לית רק מעט ,י"ל כמ"ש המדרש עיק הכתוב וכתב מ הבהמה
אשר איננה טהורה כדי שלא להזכיר דבר טמא ומגוש ,לכ? אזוב כחו גדול הרבה ואזוב קט מאוד ,וגאל השי"ת את ישראל,
ממצרי ע"י אזוב שיש בו כחות גדולות מקדושה ,ולכ? קט הוא מאוד מחמת דהקדושה אי יכול לסבול גש ,רק בזה העול
מוכרח להיות הלבשה בגש כי כ נברא העול ,לכ? עכ"פ גו 8האזוב הוא קט ,ולכ? עומר שעורי נוגע למעלה בקדושה גדולה
למצוה זו ,ולכ? נעשו דברי גדולי במצוה זו ודו"ק:
טו .שפת אמת שמות פרשת פרה – תרל"ב
ג בפרה ע ארז ואזוב שנתגאה כו' ישפיל כאזוב .א"כ למה ארז .רק שיעלה ג מה שהי' מתגאה אז .שיתברר לו שכל הגיאות
רק להשי"ת .והוא הנות כח א 8בזה שיוכל להתגאות .ועי"ז שב כראוי להשי"ת .וזה עני מטהר טמאי ומטמא טהורי.
כמ"ש במד' מי ית טהור מטמא כו' .יחידו של עול .כי בכל דבר יש פנימיות ומכוו לכבודו ית' .ולפעמי מבחו אינו כ .ומי
שזוכה יוכל לברר ג את זה כנ"ל .אא"ז מו"ר ז"ל פי' טומאת מת שעושה הכל בלי חיות כו' .והוא כנ"ל שבכל דבר יש חיות
ממנו ית' וצרי? להיות כל מעשה דבוק בחיות פנימי כנ"ל .וע"י הביטול יכול להעלות הכל כנ"ל.
טז .מהר"ל – דרוש לשבת הגדול
וזה שהיתה ג"כ המצוה ולקחת אגודת אזוב וגו' .וקשה למה היתה המצוה הזאת ע"י אגודת אזוב .וע"ק בפרשה הקודמת
שצוה הש"י את משה על מצות הפסח ולא נאמר בפרשה הקודמת אגודת אזוב ולא מ הד אשר בס .8ועוד בפרשה ראשונה
כתיב ונתנו על שתי המזוזות ואילו בפרשה שניה כתיב והגעת אל המשקו 8ואל שתי המזוזות.
אבל מפני כי הכונה בזה שכל עני ישראל שה שפלי בי האומות וראוי להתרומ ע"י אברה יצחק ויעקב שהש"י
אלהיה ,ולפיכ? כתיב ולקחו מ הד אשר בס ,8ורש"י ז"ל פי' כי הס 8הוא כלי כמו ויש באגנות ,וכ תרג אונקלוס ,אבל
במכילתא א"ר ישמעאל אי ס 8אלא אסקופת הבית ,ואמר במכילתא שהיה חופר גומא באסקופת הבית וש נת הד ,וישראל
ה דומי לאסקופת הבית שהכל דורסי עליה ,כ? ישראל בגלות ה דומי לאסקופה,
והאסקופה יש לה שני פני ,כאשר לא תצר 8אותה אל המזוזות ואל המשקו 8הנה היא אסקופה נדרסת ,וא תצר 8אותה אל
המשקו 8ואל המזוזות היא מתחברת ע המשקו 8וע המזוזות והוא עמה צורת הפתח אשר נכנסי ש בני אד דר? הפתח,
והפתח הוא עיקר הבית וצורת הבית ,שא אי פתח אי כלו ,ואפילו לר"ע שאמר כי הכלי נקרא ס ,8מדמה ישראל לאג ,כי
נקראו כנסת ישראל ,כי הכלי כונס הכל בתוכו ,וג הכלי עומד למטה ,שהרי כתיב והגעת משמע הגעה למעלה,
והמשקו 8ושתי המזוזות רמז לזכות אברה יצחק ויעקב .וכ? אמרו במדרש כי המשקו 8להזכיר זכות אברה ,ושתי המזוזות
להזכיר זכות יצחק ויעקב .ופירוש זה כי המשקו 8הוא לאברה שנקרא אברה על ש שהוא ר .כי המשקו 8הוא מתרומ
למעלה ,וכמו שהמשקו 8הכל נכנסי תחתיו כ? היה אברה אב המו גוי לכל העול ,וכמו שאמרו מתחלה אתה אב לאר
ובסו 8אל כל העול כולו ,ולפיכ? היה אברה אבינו בפרט דומה למשקו 8שהכל נכנסי תחתיו והוא מתרומ על כל באי עול,
והכל נכנסי תחת אברה שהיה אב המו גוי.
ומפני שרצה הש"י להעלות את ישראל משפלות ולצר 8אות אל אבותיה אמר הש"י אלהי אברה ואלהי יצחק ואלהי יעקב
וגו' ,ודבר זה מצד שה שפלי ,ולכ? אמר ולקחת אגודת אזוב ,כי אי דבר יותר קט מ האזוב כדכתיב בקרא מ הארז אשר
בלבנו עד האזוב אשר בקיר ,א"כ האזוב הוא הקט ,ומצד הקטנות שבישראל שה דומי כמו אזוב שהוא יותר קט ראוי
להתרומ ,ומפני זה מצות אזוב שלשה גבעולי כי ישראל ה ע תליתאי ,ומצד שפלות מגביה הקב"ה אות עד אבותיה
שה אברה יצחק ויעקב ועל ידיה ה ע הקב"ה ,כי האבות ה ע הקב"ה.
ולכ? בפרשה הזאת כתיב ולקחת וגו' בד אשר בס 8והגעת אל המשקו 8לחבר השפל ע הגבוה ,ולכ? מקדי המשקו 8כי
ראוי שיתחבר השפל ע הגבוה ,אבל בפרשה שלפניה לא הוזכר ס 8ולא אזוב לדבר משפלות ישראל ,כי דבר זה היה פחיתות
כאילו ישראל ה קטני בעיני הקב"ה שהוא ר ונשא ,אבל בעיני הקב"ה ה חשובי כי הוא יתבר? מגביה אות ,ולכ? לא
הוזכר בפרשה הקודמת לא ס 8ולא אזוב המורה על קטנות ישראל ,ומטע זה כתיב על שתי המזוזות ועל המשקו 8כי חשב
מלמטה למעלה ,וכאשר מזכיר שפלות ישראל אצל זה כתב משקו 8קוד ,כי ראוי כי השפל יתרומ מעלה מעלה ,וזה שכתוב
בפרשה ראשונה ונתנו ובפרשה שניה כתיב והגעת ,כי לשו הגעה שמגיע מ השפלות עד התרוממות ,וזה לא נזכר בפרשה
ראשונה ,כי לא רצה להזכיר כי ישראל ה שפלי ,כי בעיני הש"י ה חשובי:

