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  'פרק י

   )כ� פסוקי� א( ארבהמכת  .א �

ה ּבֹא ֶאל ַפְרעֹה'ה ַּויֹאֶמר"   ּ ֶאל מׁשֶ

ְדִתי ֶאת ִלּבֹו י ֲאִני ִהְכּבַ   )אפסוק ( "...ּּכִ

' למרות שה, חוזר ומצווה את משה להמשי� ולהתרות בפרעה' ה

אמר דברי� אלו למשה לפני תחילת כבר ' אמנ� ה. הכביד את לבו

א� הוא חוזר עליה� שוב כדי לחזק , "ואני אחזק את לבו: "המכות

  . שלא ירפו ידיו מכ� שפרעה ממא# לשלח את ישראל, את משה

  :מסביר למשה שישנה מטרה בהכבדת לב פרעה' ה

ִקְרּבֹוְלַמַען..." ה ּבְ ִתי ֹאֹתַתי ֵאּלֶ   " ׁשִ

  . אשים� "שתי" �

ישי� אותות ומופתי� ' ל פרעה ועבדיו נעשתה כדי שההכבדת לב� ש

שולט על ' שה, במצרי� ועל ידיה� ידעו הכל) הכוונה לעשר המכות(

  .ד# את הרשעי� על מעשיה� ושומר על עמו ישראל, האר%

  :סוק הבאפהסיבה העיקרית בנתינת מכות למצרי� מופיעה ב, אול�

ָאְזֵני ִבְנך וֶבןּוְלַמַען" ּ ְתַסֵפר ּבְ ָּ ר ּ ְנך ֵאת ֲאׁשֶ   ָ ּבִ

ְלִתי ִמְצַרִים ִּהְתַעּלַ י ֲאִני ... ּבְ         )פסוק ב(    "'הִּויַדְעֶתם ּכִ

עשה מאורעות ' שה, מאורעות, המילה התעללתי היא מלשו# עלילות

היכה אות� ,  שינה את הטבע בכל פע� באופ# אחר�גדולי� במצרי� 

  .בכל מיני מכות משונות וה� לא יכלו לעשות דבר
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 מתברר כי סיבת המכות שניתנו למצרי� היא כדי שבני מפסוק זה

  .'ישראל ידעו את ה

: עד עכשיו אמר משה לפרעה. סיבה זו היא סיבה שעד עתה לא נזכרה

ביטויי� מה� נראה שהסיבה למכות , "בעבור תדע"או " למע# תדע"

  . 'היא שפרעה ועמו ידעו את ה

בני  בורלמשה שמטרת המכות היא בעיקר ע' כא# מגלה ה, אול�

ושידעו כל , כדי שבני ישראל יספרו אותות אלו מאב לב#, ישראל

ומתו� כ� יזהרו מלעשות , קי� וייראו מפניווהוא האל' הדורות שה

  .רע ויעשו את הטוב והישר

א� לא , למשה מדוע הכביד את לב פרעה' אומר ה' ב�ו' בפסוקי� א

מרו משה כיצד א. אומר למשה איזו מכה הוא עומד להביא על מצרי�

  ? מאי# ידעו� שיביא עליה� את הארבה ' ואהר# בש� ה

התורה  א�, אמר למשה שהוא יביא את הארבה על המצרי�' ה

  .'קיצרה ולא סיפרה את כל דברי ה

ַּעד ָמַתי ֵמַאְנָת ֵלָעֹנת ִמָפָני" ּ ...  

ַּוִיֶפן ַוֵיֵצא ֵמִעם ַפְרעֹה ּ   )ו�י� גפסוק( "ּ

. ללא פחד ממנו, קיפי� וקשי�דברי משה ואהר# לפני פרעה היו ת

להיכנע לפני ) מסרב(בתחילת דבריה� האשימו את פרעה על שממא# 

  .ולאחר שסיימו את דבריה� פנה משה ויצא מע� פרעה', ה

שישלח את מפרעה בעקבות דברי משה ואהר# פנו עבדי פרעה וביקשו 

  . לפני שתאבד מצרי�, בני ישראל
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  :ושאל, עוד לפני בא המכהפרעה נענה לדבריה� וקרא למשה ואהר# 

        )פסוק ח(    " ָוִמי ַההְֹלִכיםִמי..."

  :משה השיב באומ% רב

ה " ְנָעֵרינוַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ְ וִבְזֵקֵנינו ֵנֵלךּּבִ ּ י ַחג ה...ּ         )פסוק ט(    "ּ ָלנו' ּכִ

? ומהי החגיגה והשמחה הגדולה. 'כלומר הע� כולו יל� לחגוג לה

  .ונקריב לו קרבנות' שנעבוד את ה

א� לא העז , לא הסכי� לשלח את כול� וגרש את משה ואהר#פרעה 

. הפיל עליו פחד ומורא ממשה ואהר#' מפני שה, לנגוע בה� לרעה

  . על פרעההפילו מורא' אמונת� ובטחונ� בה, יתכ# ג� שאומ% לב�

  :נאמר, אל משה ונטיית מטה משה על אר% מצרי�' לאחר ציווי ה

ָאֶר'הַו..." ְיָלה ּ ִנַהג רוַח ָקִדים ּבָ ל ַהיֹום ַההוא ְוָכל ַהּלָ ּץ ּכָ ּ  

ה א ֶאת ָהַאְרּבֶ ַּהּבֶֹקר ָהָיה ְורוַח ַהָקִדים ָנׂשָ   ) יגפסוק(" ּ

',  הבאת הרוחות מאת הואאחד הנסי� המרכזיי� במכת הארבה ה

   .הבאת הרוחות היתה פלא גדול מאד. בזמ# ובמקו� המתאי�

ל ֶאֶרץ ִמְצַרִי ָהַאַּיַעלַו" ה ַעל ּכָ ֵבד ְמֹאד...םְרּבֶ    ּכָ

ן...ְלָפָניו לֹא ָהָיה ֵכן         ) ידפסוק(    " ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ּכֵ

ש� מצויות כמויות גדולות של , עשה רוחות חזקות בארצות הצפו#' ה

כ� הגיעה כמות     . אל אר% מצרי� את הארבהוהרוחות נשאו, ארבה

  . אדירה של ארבה למצרי�
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� ולראות שישנו ספר ששמו "תנמומל% לפתוח (הרי בימי יואל הנביא 

  ? "כמהו לא נהיה מ# העול�"וג� עליו נאמר , היה ארבה כבד") יואל"

, שדווקא בה לא יהיה ארבה כבד כזה, התורה מדברת על אר% מצרי�

  .כפי שאכ# היה בימי הנביא יואל, א� באר% אחרת יתכ# שיהיה

דיו שיח, הארבה שהיה בימי יואל כלל סוגי� רבי� של ארבה, ועוד

כפי , א� כמות אדירה של ארבה מסוג אחד, היו יותר משהיה במצרי�

  . לא היה מעול�, שהיה במצרי�

ל ָהָאֶרץַוְיַכס" ב ָהָאֶרץ ַו... ֶאת ֵעין ּכָ ל ֵעׂשֶ    ְולֹא...ּיֹאַכל ֶאת ּכָ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶדה ּבְ ב ַהׂשָ ֵעץ וְבֵעׂשֶ ל ֶיֶרק ּבָ ּ נֹוַתר ּכָ         )פסוק טו(    "ּ

הביא על אר% מצרי� כמות ' ה: בה היה פלא גדול מאדבמכת אר

וארבה זה חיסל , שלא היה כמותה בכל הדורות, אדירה של ארבה

  .ולא הותיר דברהיובל תו� זמ# קצר את כל 

ה וְלַאֲהרֹןַוְיַמֵהר" ּ ַפְרעֹה ִלְקרֹא ְלמׁשֶ   )פסוק טז(" ּ

מדוע מיהר . רק במכה זו נאמר שפרעה מיהר לקרוא למשה ואהר#

  ?רעה במכה זו יותר מבמכות הקודמותפ

שהרי , מכה זו היתה קשה יותר כי העמידה את חיי המצרי� בסכנה

הארבה חיסל את כל פרי הע% וירק השדה : לא נשאר לה� מה לאכול

  . וא+ החשי� את האר%

פרעה ג� פחד שהארבה יאכל את העצי� עצמ� ואת שרשי , בנוס+

  .ולכ# מיהר לקרוא למשה ואהר#, הצמחי�
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שיסיר ' לאחר שפרעה הודה בחטאיו וביקש ממשה להתפלל אל ה

  .קיבל תפילתו' התפלל משה להסרת הארבה וה, ממנו את הארבה

ְַוַיֲהֹפך" ַאר...ּ רוַח ָים' הּ    לֹא ִנׁשְ

ה ֶאָחד כֹל ְגבול ִמְצָרִים ַאְרּבֶ ּּבְ   )פסוק יט(" ּ

הביא רוח ' ה: ג� סילוק הארבה באמצעות הרוח היה נס גדול

ולא נשאר , רבית עזה שנשאה את הכמות האדירה של הארבהמע

  . מה� אחד

הרוח נשאה את הארבה מבי# העצי� והאבני� ואפילו מתו� , בנוס+ו

  .בתי המצרי�
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   )כט�כאפסוקי� (מכת חושך  .ב �

, משה לא מתרה בפרעה, כמו במכת כיני� ובמכת שחי#, במכת חוש�

  .כות ברד וארבהבמ,  לפני כ# פעמיי�תרה בומשו� שכבר ה

ַמִים ֶאל מׁשֶ' הַּויֹאֶמר" ּה ְנֵטה ָיְדך ַעל ַהׁשָ ָ  

ך ך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חׁשֶ ְִויִהי חׁשֶ   )כאפסוק ( "ְ

, שהיה חוש� יותר חזק מהלילה, האחד:  שני פירושי�"וימש"למילה 

שהחוש� היה כל כ� עבה עד שיכולי� היו , מלשו# למשש, והשני

  . ולמששו ולהרגיש

ך ֲאֵפָלהַּוֵיט" ָמִים ַוְיִהי חׁשֶ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהׁשָ ְ מׁשֶ         )פסוק כב( "...ּ

, כשראו המצרי� כיצד הרמת ידו של משה מביאה חוש� לכל מצרי�

לעומת זאת בני ישראל התפעלו והעריצו את . ה� נבהלו מגדולתו

  .עושה על ידו' משה מנהיג� על הנסי� הגדולי� שה

  ת ָאִחיוּ ָראו ִאיׁש ֶאלֹא"

ת ָיִמים לׁשֶ ְּולֹא ָקמו ִאיׁש ִמַתְחָתיו ׁשְ ּ         )פסוק כג ("ּ

  ?הא� בחוש� אי אפשר לקו�? מדוע לא קמו

,  שהמצרי� לא קמו ממקומ� מפני שלא ראו לא# ללכתי�יש מפרש

ויש מפרשי� שהחוש� גר� לה� לפחד ובהלה עד כדי כ� שלא העזו 

  . לקו�

 � עבה כמו קיר אב# �  ממשי לפי הפירוש שהבאנו קוד� שהחוש� היה

  .לקו�המצרי� ברור מדוע לא יכלו 
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 שלושה ימי� לא יכלו המצרי� �מכת חוש� היתה מכה קשה מאד 

  .מתו במכה זוא+  מצרי� רבי�. לא אכלו ולא שתו, לקו� ממקומ�

יכלו המצרי� להבי# כמה סבל גרמו לבני ישראל כאשר במכה זו 

  .לצאת מגבול�ו לה� � כאסירי� בארצ� ולא נתנ אותהחזיקו

ָרֵאל  ּוְלָכל" ֵני ִיׂשְ ֹבָתםּבְ מֹוׁשְ   "ָהָיה אֹור ּבְ

שהרי א+ מצרי , לבני ישראל היתה מנוחה גמורה מ# העבודה הקשה

  .לא היה יכול לקו� ממקומו ובוודאי שלא להעביד את ישראל

בזמ# הפנוי שהיה לה� ישבו בני ישראל ועסקו בתורה ובמעשי� 

ולאחר מכ# בישיבה , ישיבה של יעקב בחברו#כפי שלמדו ב, טובי�

לימוד זה היה אחרי שני� רבות בה# היו בני ישראל . באר% גוש#

  .שקועי� בעבודת פר� ולא יכלו לעסוק בתורה ובמעשי� טובי�

הַּוִיְקָרא"         )פסוק כד(" ... ַפְרעֹה ֶאל מׁשֶ

  ?הרי בכל אר% מצרי� היו חוש� ואפילה, כיצד קרא פרעה למשה

, מפרשי� מסבירי� שפרעה קרא למשה כשחזר כבר האוררבי� מה

לפי זה אפשר להבי# למה פרעה לא ביקש (אחרי שלושת ימי האפילה 

  "). 'לכו עבדו את ה: "אלא מיד אמר, ממשה שיתפלל שיחזור האור

, שפרעה שלח משרתי� מבני ישראל לקרוא למשה, ויש מפרשי�

שיוכלו  לה� נס עשה' או ששלח משרתי� מצרי� וה, ולה� היה אור

  .כדי שיוכלו לקרוא למשה, לראות
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ורק ישאירו את הצא# ', פרעה הציע שבני ישראל ילכו לעבוד את ה

השיב דברי� תקיפי� ', ז ומתו� בטחו# בהובע, אול� משה. והבקר

  .ומלאי עוצמה

ה " ָיֵדנוַּגַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּם ַאָתה ִתֵתן ּבְ ּ ּ   ְּוַגם ִמְקֵננו  ...ּ

ֵּיֵלך ִעָמנו ּ ֵאר ַפְרָסה ְ ּלֹא ִתׁשָ   )כו� פסוקי� כה(" ...ּ

  . במצרי�לא תשארבני ישראל  ת אחת של בהמרגלאפילו כ+ , כלומר

ָחם' הַּוְיַחֵזק" ּלְ         )פסוק כז(    "ּ ֶאת ֵלב ַפְרעֹה ְולֹא ָאָבה ְלׁשַ

לאחר כל המכות . פרעה התלבט א� למא# או לשלוח את בני ישראל

עלה בדעתו שלא לשלח את עדיי# ה, והמופתי� המופלאי� שספג

  .כדי שיקבל מכה קשה הרבה יותר, את לבו' על כ# חיזק ה. הע�

  : זהירופע� א+ ה וה,פרעה גרש את משה

ֶמר ְלך ַאל ֹתֶסף ְראֹות ָפַני" ִּהׁשָ ּ ָ יֹום ְרֹאְתך ָפַני ָתמות ּ י ּבְ ּּכִ ּ ָ"  

  :השיב משה לפרעה בגבורה רבה, למרות דבריו הקשי�

ה " ְרָת לֹא ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָפֶניךןּכֵַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ָ ִדּבַ ּ ּ         )פסוק כט(    "ּ

, א� כ#...". למשה ולאהר# לילה) פרעה(ויקרא : "נאמר במכת בכורות

וכיצד אמר כא# ,  לאחר מכת בכורותמשה כ# ראה את פרעהלכאורה 

  ?משה שלא יוסי+ לראות עוד את פני פרעה

  :י� לשאלה זוהסברבמפרשי� מובאי� שלושה 

ואהר# וקרא  של משה � במכת בכורות פרעה עמד בפתח בית:האחד

  . לראות פניוולא יצאואהר# א� משה , לה�
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אלא שלח ,  ולאהר# במכת בכורות פרעה לא קרא בעצמו למשה:השני

  . לצאתה� ולומר לה�את עבדיו לקרוא ל

א� ,  משה התכוו# שהוא לא יבוא לארמו# פרעה לראות פניו:השלישי

איני בא : "ל"זכמינו וכ� אמרו ח. בוא אליוילא פרעה לא אמר ש

  ".אתה בא אצלי, אצל�
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  ' לפרק ימקורות

ולישראל התכלית עוד : " העמק דבר� ועבודתו מביאה ליראתו' ידיעת ישראל את ה :'פסוק ב

  ".ו יתבר� בעבודת תורה ומצוותג� לירא ממנ… בפרט לדעת אי� לירא מפניו ולעבדו

: #"רמב �  א� הציווי לא מוזכר בתורהאהר� שיביא מכת ארבהמשה ואמר  ל' ה

ובאלה …  קצר בזהכי הכתוב… ה עתה למשה מכת הארבה"והנה הודיע הקב"

  ".וכתב אותה משה ברמז... 'ולמע# תספר באזני בנ�'שמות רבה ראיתי 

  .אברבנאל �  היה נס גדול מאד' תזמו� הרוחות מאת ה :ג"פסוק י

  ". אבל של משה לא היה אלא מי# אחד: "י" רש� רי� היה מסוג אחד הארבה של מצ :ד"פסוק י

 בכל גבול רצונו לומר: "ג" רלב�  באר� מצרי��" ואחריו לא יהיה כ�"כוונת הכתוב 

  ".מצרי� שזכר בזה הפסוק

  . )כז, ח(י במכת ערוב "על פי רש �נשיאת הארבה כולו בלי שארית  :ט"פסוק י

חוש� יותר מחשכו של : "י"רש � � יותר חזק מהלילהחוש.  א�" וימש חש�" :א"כפסוק 

  ."כפול ומכופל ועב עד שהיה בו ממש": י"רש �חוש� ממשי . ב ".לילה

   ".כי אנה ילכו בלא אור... מביתו ": אב# עזרא�הסיבה שלא קמו בחוש�  :ג"פסוק כ

שבאו לפני המצרי� תמונות : ")רב פניני�חומש ( �ליקוטי �הפחד שהיה מ� החוש� 

  ". להתנועע ולקו� מעוצ� הפחדרות מפחידות ומבעיתות אות� עד שלא יכלו ז

  . הובא בתורה שלמה לרב כשר,  מדרש�לימוד התורה בזמ� מכת החוש� 

  . תרגו� יונת#� העיסוק במעשי� הטובי�

". ימי� שראו אור' אחר ג" :אב# עזרא �הקריאה למשה ולאהר� אחרי החוש�  :ד"פסוק כ

 על ידיושלח : "העמק דבר �  על ידי אנשי ישראלשה ולאהר� לקרוא למפרעה שלח 

  ".נעשו כמה אנשי ביתו ושלח על יד�... אנשי ישראל שמאז שנעשו חשובי# בעיניו

במכת  כי" :#" הרמב� "  ראות פני� עוד לא אס"דברי משה שלושת ההסברי� ל :ט"פסוק כ

 בית� וצעק שהל� עד פתח' ר#ויקרא למשה ולאה' כי טע� ,הבכורות לא ראהו

ויתכ# שיאמר לא אוסי+ עוד )... וכ# בספורנו( או ששלח לה� על ידי המצרי� ...בחוש�

  ". שלא אבוא עוד אני אלי�,ראות פני� בהיכל�
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  א"פרק י

   )ג� אפסוקי�(נבואת משה בארמון פרעה  .א �

ה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ֶא' הַּויֹאֶמר"   ַּעל ַפְרעֹה  ל מׁשֶ

ח ֶאְתֶכם ִמֶזה םְוַעל ִמְצַרִי ּלַ         )פסוק א(" ...ַּאֲחֵרי ֵכן ְיׁשַ

למרות , בתו� הארמו#, לפני פרעהבעומדו נבואה זו נאמרה למשה 

  . מלדבר ע� משה בתו� העיר המלאה באלילי�' שקוד� לכ# נמנע ה

  ?ממנהגו ונת# נבואה למשה בתו� העיר' שינה הכא# מדוע 

השמר ל� אל תס+ ",  הקוד�בעקבות דברי פרעה למשה בסו+ הפרק

לא , כ# דברת"ותשובת משה , " כי ביו� ראת� פני תמותראות פני

ולכ# ציוה , לקיי� את דבריו של משה' רצה ה, "אס+ עוד ראות פני�

שלא יצטר� , אותו בתו� הארמו# להתרות בפרעה על מכת בכורות

  .� שאמרדבריהואז יעבור על , משה לבוא שוב לפרעה ולהתרות

ר" ֲאלו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהו  ָנא ּבְַּדּבֶ ָּאְזֵני ָהָעם ְוִיׁשְ ּ  

ֵלי ֶכֶסף וְכֵלי ָזָהב ה ֵמֵאת ְרעוָתה ּכְ ְּוִאׁשָ ּּ         )פסוק ב(    "ּ

  . חברתה� "רעותה".  חברו�  "רעהו". יקבלו מתנה �" וישאלו" �

לא היתה שאילה במוב# בו אנו משתמשי� " וישאלו"במילה ' כוונת ה

  .א הכוונה היתה לבקש מתנה גמורהאל, שישאלו כדי להחזיר, היו�

  !סכו� אדיר היו צריכי� המצרי� לשל� לבני ישראל על עבודת�

, על מספר השני� שעבדו,  מהבוקר עד הערב�חשוב על שעות העבודה (

על הצער , על העינוי הקשה והסבל, על הקושי הגדול של העבודה
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על הבתי� הרבי� והגדולי� שבנו ועל ההשתתפות של , וההשפלה

  ).הגברי� והנשי� כאחד

ַּוִיֵתן" ֵעיֵני ִמְצָרִים' הּ   )פסוק ג (" ֶאת ֵחן ָהָעם ּבְ

 אבל, אמנ� המצרי� לא שכחו את רוגז� על המכות הקשות שקיבלו

  . נת# בלב� להבי# שהרשיעו וחטאו כלפי ישראל' ה

המצרי� ג� הרגישו לפתע שעליה� לכבד את ישראל על היות� ע� 

        .אותות ומופתי� כה גדולי�' ה הועל כ� שבעבור� עש', ה

ה ָגם ַּג" ֶאֶרץ ִמְצַרִיםָּהִאיׁש מׁשֶ   דֹול ְמֹאד ּבְ

ֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה וְבֵעיֵני ָהָעם   "ּּבְ

  ?מדוע העריצו המצרי� את משה ונתנו לו כבוד כה גדול

, זרק מעט פיח וכל המצרי� התמלאו בשחי#: מפני הנסי� שעשה

, ענני ארבה וחוש� כבד,  סערת ברד�הרי� את ידו ומיד באו מכות 

 רק פרש כפיו ומיד נענה והמכה � וכשהתבקש להתפלל שתסור המכה 

  .'עתה הבינו המצרי� שמשה אכ# שליח ה. סרה

בעיני בני ישראל היה גדול , א� בעיני המצרי� היה משה גדול מאד

אלא , ה� הכירו בגדולת משה לא רק בגלל הנסי� שעשה. הרבה יותר

בגלל מאבקו , בגלל אהבתו אות�, ראת השמי� הגדולה שלוג� בגלל י

למע# הצדק וגבורתו המופלאה בעמידתו לפני מל� מצרי� והזהרתו 

  .ללא פחד

  

  



  
� 15 � 

 

   )י� דפסוקי� (  על מכת בכורותהודעת משה .ב �

ה ּכֹה ָאַמר ַּויֹאֶמר" ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמת ...'ה מׁשֶ כֹור ּבְ ל ּבְ    ּכָ

כֹור ַפְרעֹה ַה ְפָחהִּמּבְ כֹור ַהׁשִ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל ּכִ ּיׁשֵ   )ה�י� דפסוק(" ...ּ

, הכוונה לבנו הבכור של פרעה, "מבכור פרעה היושב על כסאו"

  . שעתיד לשבת על כסא אביו כאשר ימות

ָרֵאל ּוְלכֹל" ֵני ִיׂשְ ֶלב ְלׁשֹנֹוּבְ         )פסוק ז(    "... לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ

  . ינבח� "יחרץ" �

על א+ שטבע� , ינענעו לשונ� לעבר בני ישראלהכלבי� לא ינבחו ולא 

ועל א+ שדרכ� לנבוח כאשר ה� , לנבוח על מי שאינו בעליה�

  .בפרט במכה זו בה ישמעו צעקות שלא היו כמות#ו, שומעי� צעקות

ר ַיְפֶלה הְלַמַען" ּ ֵתְדעון ֲאׁשֶ ָרֵאל'ּ ין ִמְצַרִים וֵבין ִיׂשְ   "ּ ּבֵ

  . יבדיל� "יפלה" �

ה" הּרֹן ָעׂשו ְוַאֲהּומׁשֶ ל ַהֹמְפִתים ָהֵאּלֶ   )פסוק י(" ...ִלְפֵני ַפְרעֹה ּ ֶאת ּכָ

  ?דבר ובכורות,  ערוב�והרי היו מכות שלא עשו משה ואהר# 

  .הכוונה היא שרוב המופתי� נעשו על יד�
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 א" לפרק ימקורות

  .י"# ורש" רמב� בבית פרעה נבואה זו נאמרה למשה :'פסוק א

  ". לש� מתנה גמורה: "�" רשב�  מתנההכוונה לכס  השאילת כלי ב :'פסוק ב

תנו לנו שכר עבודה של " :א" סנהדרי# צא ע� בני ישראלהחוב הגדול של המצרי� ל

  ".שלושי� שנה וארבע מאות שנהששי� רבוא ששעבדת� במצרי� 

שלא היו אנשי מצרי� שונאי� : "#"רמב � שינוי ביחס של המצרי� כלפי ישראל  :'פסוק ג

אנחנו  :אבל מוסיפי� בה� אהבה ונושאי� ח# בעיניה� לאמר, מכותאות� על ה

  ". קי�א שיחונ# אתכ� האלוראוי הו, הרשעי� ג� עושי� חמס

דעתיד " :כ� תרג� אונקלוס �  שעתיד לשבת � "מבכור פרעה היושב על כסאו" :'פסוק ד

  . וכ# תרג� יונת#".למיתב על כורסי מלכותיה

  . י" רשעל פי �  ינענע לשונו�" יחר�" :'פסוק ז
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  ב"פרק י

   )יג� אפסוקי� ( במצרים  קרבן הפסחלמשה על' ציווי ה .א �

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר'ה ַּויֹאֶמר" ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּבְ         )פסוק א( " ֶאל מׁשֶ

חלק לו כבוד זה , בשביל שאהר# עשה וטרח כמשה ":י"רשכתב 

  ". שכללו ע� משה בדבור, במצוה ראשונה

  . התאמץ� "טרח" �

 ,' כיו# שאהר# התאמ% בעשיית המכות כמשה אחיו כיבדו ה,כלומר

מצות קידוש , כשציוה על המצווה הראשונה בה נצטוו ישראלו

  .עמו וע� משה כאחד' הדיבר , החודש

יםַהחֶֹדׁש"   )פסוק ב( "...ּ ַהֶזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ

, החודשי� ממנו יתחילו לספור את �חודש ניס# יהיה החודש הראשו# 

  .וא+ סדר החגי� ממנו יתחיל

חודש ניס# נבחר להיות החודש החשוב ביותר מפני שבחודש זה 

' בזכות היותו ראשו# נזכור תמיד את הנסי� שה. ממצרי�' הוציאנו ה

  .עשה עמנו ונודה עליה� שוב ושוב

  ?כיצד נדע מתי מתחיל החודש

מתחילה (שה על ידי שני עדי� שיבואו ויעידו שראו את הלבנה בחידו

  .על פי עדות זו מקדשי� דייני בית הדי# את החודש). להראות שוב

ואהר# לדבר ע� כל את משה ' ה ציוה לאחר הציווי על קידוש החודש

   :ישראל ולומר
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ָעׂשר" ה ְלֵבית ָאֹבתּבֶ ּ ַלֹחֶדׁש ַהֶזה ְוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ   )פסוק ג( "...ּ

  . עשירי� "רעש" �

  . פסחקרב#עבור כבש  לקחת בעשירי בניס#מצוה על כל משפחה 

  ?לקיי� מצוה זולבני ישראל הא� קל היה 

שכ# הכבשי� היו אלילי , היה קשה מאד לקיי� מצוה זולבני ישראל 

ולקיחת כבשי� והולכת� ברחובות מצרי� עלולה לעורר , המצרי�

  .את זעמ� של המצרי�

ע שברוב ויד, מצוה זולעשות ישראל בני את ' למרות זאת ציוה ה

על א+ שהיא קשה ודורשת , יקיימו אותה' צדקות� ובטחונ� בה

  .הרבה מאד אומ% ועז

הְוִאם" ִית ִמְהיֹות ִמׂשֶ                                      ּ ִיְמַעט ַהּבַ

יתֹוְוָלַקח ֵכנֹו ַהָקרֹב ֶאל ּבֵ ּ הוא וׁשְ ּ   )פסוק ד( "...ּ

אנשי , ר שה של�ולא יוכלו לגמו, א� יהיו מעט אנשי� במשפחה

ויאכלו אותו , על הכבשמועטי� יצרפו וימנו את שכניה� הבית ה

  .  כאילו ה� משפחה אחת� יויחד

  .כ� תרבה השמחה והאהבה בי# משפחות ישראל

ה" ִּאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָתכֹּסו ַעל ַהׂשֶ ּ ּ"  

  .תצטרפו למנין,  תתמנו– "תכסו" �

) הצטר+ למני# (שרק אד� שהתמנה, למדו חכמינו" תכסו"מהמילה 

  .על השה ושיל� על חלקו יכול לאכול ממנו
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ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶזהְוָהָיה" ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ   )פסוק ו(" ּ ָלֶכם ְלִמׁשְ

) רגלי(בני ישראל שמרו את השה בבתיה� וקשרו אותו לכרעי 

  .המיטה

, סכנה גדולה היתה בהחזקת השה בבית ובטיפול בו מספר ימי�

 ישראל היו עלולי� לעורר את זעמ� של המצרי� על שלקחו שהרי בני

במעשה זה נדרשו בני  .את אלהיה� ועל שהולכי� לשחוט אותו

  .'ישראל לגלות אומ% רב ובטחו# גדול בה

ֲחטו" ָרֵאלְּוׁשָ   "... ֹאתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ

בשחיטת הקרב# לעיני המצרי� היה דרוש אומ% הרבה יותר גדול 

  . ב#מלקיחת הקר

והרי על שה אחד , כול� שוחטי�כי ו". ושחטו אותו"בפסוק נאמר 

  ? אנשי� רבי�נמנו

עשה בשבילו שליחות נחשב  של אד� ליחשא� מכא# למדו חכמי� ש

  ".שלוחו של אד� כמותו"ל "כדברי חז, הדבר כאילו השולח עשה

ֵתי ַהְמזוזֹתּ ִמן ַהָדם ְוְּוָלְקחו" ָּנְתנו ַעל ׁשְ ּ קֹוףְּוַעל ַהַמ ּּ   )פסוק ז(" ...ׁשְ

בני ישראל נצטוו לתת מד� קרב# הפסח על המשקו+ והמזוזות כדי 

, את הד�' כאשר יראה ה. שיהיה סימ# מיוחד לבתי� של בני ישראל

 ששמעו בקולו ושחטו �יזכור את המצוה הגדולה שעשו בני ישראל 

 בזכות מסירות הנפש שגילו .את אלילי מצרי� על א+ הסכנה שבכ�

  .עליה� וידלג על בתיה�' ה ירח�, ראל בקיו� מצוה זוישבני 
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ְיָלה ַהֶזה ְצִלי ֵאׁשְּוָאְכלו" ּלַ ר ּבַ ׂשָ ּוַמצֹות ּ ֶאת ַהּבָ   )פסוק ח( "ּ

  ?מדוע נצטוו בני ישראל לאכול בשר צלי ולא מבושל במי�

ובני ישראל נצטוו לעשות את כל , מפני שצליה מהירה מבישול. א

  . ממצרי�עכב את היציאהכדי שלא ל, המעשי� בחפזו#

, כשהוא טוב וטעי�, מפני שדר� מלכי� ושרי� לאכול בשר צלי. ב

  .מעבדי� לבני חורי# ולבני מלכי�בני ישראל וביציאת מצרי� הפכו 

  "ַּעל ְמֹרִרים יֹאְכֻלהו"

ה� נצטוו , על א+ שבני ישראל שמחו ביציאת מצרי� שמחה גדולה

, השעבוד המר והקשהכדי שיזכרו את , לאכול ג� עשבי� מרי�

  .על הצלת�' להעוד יותר יודו ומתו� כ� 

ּ תֹוִתירו ִמֶמּנו ַעד ּבֶֹקרְולֹא"   )פסוק י( "...ּּ

. הסיבה שנאסר להותיר עד בוקר קשורה לטע� של איסור הבישול

  ?חשוב כיצד

ולא מבושל כדרכ� , כש� שמצוה לאכול את הקרב# צלי כדר� מלכי�

 זו דרכ� של עניי� #כש,  עד הבוקרכ� ג� אסור להותיר, של עניי�

  .שאי# לה� מה לאכול ומשו� כ� שומרי� ג� למחר

ַרְגֵליֶכם וַמֶקְלֶכםְוָכָכה" ּ ֹתאְכלו ֹאתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ּבְ ּ ּ ּ  

ִחָפזֹון ֶפַסח הוא ַלה ֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶתם ֹאתֹו ּבְ ּּבְ ּּ   )פסוק יא( "'ּ

  . מהירות� "חפזון" �
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הוא רו� הוא ציוה את בני ישראל לבטוח ולהאמי# בכל לב שהקדוש ב

כ# ציוו� לעשות את כל ההכנות  לעו, יגאל אות� באותו הלילה

  .הנצרכות ליציאה

עדיי# מצויי� כ# שבני ישראל היו ש, ו�ה קשה לקיתג� מצוה זו הי

 שוב ושוב ולא הסכי� הקשה את לבוש, בתו� מצרי� ותחת יד פרעה

  .נה גדולה נדרשה מבני ישראל להתכונ# ליציאהואמו, לשלח את הע�

ְיָלה ַהֶזה ְבֶאֶרְּוָעַבְרִתי" ּלַ   ּץ ִמְצַרִים ּבַ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹור ּבְ יִתי ָכל ּבְ   )פסוק יב(" ...ְוִהּכֵ

. עבר בעצמו להושיע את עמו ולקיי� את הברית שהבטיח לאבות' ה

, לא� אני ולא מ�" ועברתי: "וכ� אנו אומרי� בהגדה של פסח

  .ולא אחר,  אני הוא�" 'אני ה",  אני ולא שר+�" והכיתי"

ִתיםְוָהָיה" ּ ַהָדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהּבָ ּ...  

ְּוָרִאיִתי ֶאת ַהָדם וָפַסְחִתי ֲעֵלֶכם ּ   )פסוק יג( "...ּ

  . אדלג� "ופסחתי".  סימן� "תא" �

  ?לישראל כאשר יראה את הד�' איזו זכות יזכור ה

   .ו ושחטו את השה על א+ הסכנהאת הזכות ששמעו בקול

נות# אני את עיני : אמר הקדוש ברו� הוא: "ל"וכ� אמרו חכמינו ז

  ". ופוסח אני עליכ�, לראות שאת� עסוקי� במצוותי) מסתכל אני(
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   )כ� ידפסוקי� (מצוות חג המצות לדורות  .ב �

רֹון ְוַחֹגֶתם ֹאתֹו ַחג ַלְוָהָיה" ּ ַהיֹום ַהֶזה ָלֶכם ְלִזּכָ   )פסוק יד( "...'הּּ

      . תעשו חג� "וחגתם" �

מתו� כ� אנו . ציוה את בני ישראל לחגוג יו� זה לדורות עול�' ה

 ולא �מביני� עד כמה היתה השמחה גדולה כשיצאנו מעבדות לחרות 

  .נשכח אותה מאות ואלפי שני�

ְבַעת" ּ ָיִמים ַמצֹות ֹתאֵכלוׁשִ ּ ּ  

ית ּבִ יֹום ָהִראׁשֹון ַתׁשְ ַּאך ּבַ ּ ֵתיֶכםְ ֹאר ִמּבָ ּו ׂשְ   )פסוק טו(" ּּ

      . סוג חמץ�  "רשא". תשרפו,  תאבדו�  "תשביתו" �

מפסוק זה אנו לומדי� שישנה מצוות עשה להשבית ולבער שאור 

שלא נכשל ונבוא לאכול מחמ% הנמצא ' רצה הש, טע� הדבר .מבתינו

  .ועל כ# ציוה עלינו לאבד את כל השאור והחמ% מהבתי�, בבית

חג כל הרי בו, לבער חמ% ביו� הראשו# של פסחאמר בפסוק מדוע נ

  ?הפסח אסור שיראה וימצא חמ% בבתינו

חכמינו קיבלו אול� , אכ# בכל חג פסח אסור שיראה חמ% בבית

הוא בפסוק זה " ביו� הראשו#"שפירוש המילי� , במסורת מדור לדור

  .  יש להשבית שאוריו� ארבעה עשרכלומר כבר ב, ביו� הקוד� לחג

י" ֶפׁש ַהִהואּכִ ל ֹאֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ   " ... ּכָ

  .עונש כרת הוא שנכרתי� ונפסקי� החיי� לפני הזמ#

ּוַביֹום"   )פסוק טז( " ָהִראׁשֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁשּ
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, ללבוש בגדי חג: מצוה לקדש את יו� חמשה עשר ולעשותו יו� טוב

, לנוח', ת הלשמוח ולהלל א, יי# ומטעמי�, לאכול סעודות ע� בשר

', לא להתעסק במלאכות של ימות החול וכ� להיות פנויי� להודות לה

  .עמנו' ללמוד תורה ולעסוק בנסי� ובנפלאות שעשה ה

ִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם" ּוַביֹום ַהׁשְ ּ ּ"  

א� מדוע נצטווינו , ביו� הראשו# יש מצוה לחגוג כי בו יצאנו ממצרי�

  ?יו� השביעילחגוג ג� ב

 הי� וניצלו ה קריעת י� סו+ ובני ישראל עברו בתו�ביו� השביעי הית

  .ועל כ# נצטווינו לחגוג ג� ביו� זה, מהמצרי� באופ# סופי

ה ָבֶהם ַא" ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ ר ּכָ   ְך ֲאׁשֶ

ה ָלֶכם ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש ּהוא ְלַבדֹו ֵיָעׂשֶ ּ"  

, כת אוכל נפשמכא# למדו חכמי� שביו� טוב מותר לעשות מלא

, באותו יו�") אוכל נפש("כלומר מלאכות הנצרכות לאכילת האד� 

  .אפיה והבערת אש, כמו בישול

ַמְרֶתם" ּוׁשְ ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ּ י ּבְ ּ ֶאת ַהַמצֹות ּכִ ּּ ּ  

  )פסוק יז( "...ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים הֹוֵצאִתי ֶאת

  .ור ודורשל אכילת מצה בכל דעל הציווי מצוה לשמור 

זהר מאד באפיית המצות ימפסוק זה ג� למדו חכמי� שצרי� לה

  .כדי שלא יחמי% הבצק, ולעשות# בזריזות
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ִראׁשֹן" ר יֹום ַלֹחֶדׁש ּבְּבָ ָעה ָעׂשָ ֶעֶרב  ַאְרּבָ   ּבָ

ֹּתאְכלו ַמֹצת ּ   )פסוק יח(..." ּ

בפסוק זה רואי� שעיקר מצוות אכילת מצה היא בלילה הראשו# של 

  ?"שבעת ימי� מצות תאכלו: "ו נאמר"א� בפסוק ט, )דרליל הס(החג 

 בשאר הימי� אסור לאכול .החובה לאכול מצה היא בלילה הראשו#

 יאכל � ורק א� רצה לאכול מאפה, חמ% א� אי# חובה לאכול מצות

  . ולא חמ%מצה

ְבַעת" ָבֵתיֶכםׁשִ ֹאר לֹא ִיָמֵצא ּבְ ּ ָיִמים ׂשְ         )פסוק יט(" ...ּ

שלא ימצא שאור וחמ% ברשותנו בחג , מצוה זו היא מצוות לא תעשה

  ".בל יראה ובל ימצא: "ל"ונקרא איסור זה בלשו# חכמינו ז, הפסח

י" ֶפׁש ַהִהואּכִ ל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ    ... ּכָ

ֵגר וְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ ּּבַ ּ"  
מי  עבירה חמורה מאד ולכ# ג� העונש לאיהבפסח אכילת חמ% 

  .האוכל חמ% בפסח נכרת ומתקצרי� חייו.  חמורשעובר על מצוה זו

  ?הרי אבותיו לא היו ביציאת מצרי�, מדוע ג� לגר אסור לאכול חמ%

וג� עליו מוטלת , ברגע שהגר מתגייר הוא נהיה חלק מע� ישראל

  .על יציאת מצרי� ולהיזהר באיסור חמ%' החובה להודות לה

ל"   )פסוק כ(    "...ּ ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלוּכָ

  . שלא נאכל חמ% כלל, מצוה זו היא מצוות לא תעשה
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   )כח� כאפסוקי�  (מצוות פסח מצרים .ג �

ָרֵאל ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהםַּוִיְקָרא" ה ְלָכל ִזְקֵני ִיׂשְ   )פסוק כא( "...ּ מׁשֶ

הזדרז משה ולימד את הזקני� , גמר לדבר ע� משה' מיד לאחר שה

וכ# הוסי+ דברי� שאמר לו , ת הפרקאת הדברי� שנאמרו לו בתחיל

נתינתו על המשקו+ , קבלת הד� בס+: וה�, שלא נזכרו במפורש' ה

  . והתשובה לבני� האיסור לצאת מפתח הבית בלילה,האזובעל ידי 

  ?ולא קרא לכל הע�, רק לזקני�' מדוע אמר משה את דברי ה

משה ידע שלקחת את השה ולשחטו לעיני המצרי� זו מצוה קשה 

וכשכל ישראל יראו , לכ# רצה שהזקני� יעשו מצוה זו ראשוני�, מאד

  .יתגברו ג� ה� לקיי� מצוה זו, אות� מושכי� את השה ללא פחד

  ּ ַעל ַהֶפַתח'ּ וָפַסח ה...ּ ִלְנֹגף ֶאת' הְוָעַבר"

ֵתיֶכם ִלְנֹגף ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ְּולֹא ִיֵתן ַהַמׁשְ ּ     )פסוק כג( "ּּ

.  את הבכורות ההורגא המשחית משתמע שהמלא� הומפסוק זה

   ?עבר בעצמו בלי מלא� ושליח' ל אמרו שה"והרי חכמינו ז

אלא עבר בעצמו יחד ע� השליח , לא שלח שליח לבד' הכוונה היא שה

  .המשחית

י ָתֹבאו ֶאל ָהָאֶרץְוָהָיה"    ...ּ ּכִ

ַמְרֶתם ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהֹזאת ּוׁשְ ּ   )פסוק כה(    "ּ

 כמו, א באר% ישראלו קרב# הפסח ה שלחשובהעיקר קיו� המצוה ה

  . מתקיימות בעיקר באר% ישראלשכל מצוות התורה 
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ֵניֶכם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלֶכםְוָהָיה" י יֹאְמרו ֲאֵליֶכם ּבְ ּ ּכִ   )פסוק כו( "ּ

ישאלו על מצוות , הבני� שיולדו באר% ולא ראו את יציאת מצרי�

  ? לש� מה עושי� אותה�קרב# פסח 

ּ ֶזַבח ֶפַסח הוא ַלהַּוֲאַמְרֶתם" ֵתינו ִהִציל... 'ּ ְּוֶאת ּבָ ּ         )פסוק כז(    "ּ

היה , המספר לבנו, רואי� שהאב עצמו" בתינו הציל"מהמילי� 

הרי התורה , אול� אי� יתכ# שהאב המספר היה במצרי�. במצרי�

  ?מדברת על הדורות הנמצאי� כבר באר%

, "חייב אד� לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�"אלא ש

כאשר הוא , א� הוא ינהג כ�. כאילו הוא בעצמו ניצל' ולהודות לה

' יספר לבניו ג� ה� יבינו וירגישו את גודל הטובה וההצלה שעשה ה

  .ע� אבותינו

ַתֲחוו" ַּוִיקֹד ָהָעם ַוִיׁשְ ּ ּ ּּ"  

. על הטובה שהבטיח שיוציא� ממצרי�' הע� הודה והשתחווה לה

  .יקיי� את הבטחתוה� האמינו בלב של� שהקדוש ברו� הוא 

ַּוֵיְלכו ַוַיֲעׂשו " ּּ ָרֵאלּ ֵני ִיׂשְ   ּבְ

ר ִצָוה ֲאׁשֶ ן ָעׂשו' הּּכַ ה ְוַאֲהרֹן ּכֵ   )פסוק כח( "ּ ֶאת מׁשֶ

ה� משכו את השה . בני ישראל קיבלו את המצוה בשמחה ובטוב לבב

ארבעה ימי� ה� . למרות כעס� הרב של המצרי�, ברחובות מצרי�

 וחמת המצרי� בערה בה� בשמע� את ,שמרו על הכבשי� בבתיה�

  .קול אליליה� בוקע מבתי ישראל
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ד התגלתה הגבורה האדירה של בני ישראל בשיאה כאשר "ביו� י

  .וריחו נד+ בכל אר% מצרי�, שחטו את השה וצלו אותו

כא# . 'אמונה ובטחו# בהכמו ג� , ז גילו בני ישראלוגבורה וע,  רבאומ%

  .בלב של�' עבדי הנהפכו בני ישראל מעבדי מצרי� ל

ומתו� אהבה גדולה , בלילה זה ישבו בני ישראל משפחות משפחות

פתחו פיה� בשירה והלל , המושיע�' איש לרעהו ואהבה גדולה לה

  .על הגאולה העומדת להתרחש בעוד מספר שעות' לה

וקיו� מצוותיו בגבורה ' התורה משבחת את ישראל על בטחונ� בה

  ".עשוכ# ... ויעשווילכו : "עילאית
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   )מב�כטפסוקי� ( מכת בכורות ויציאת מצרים .ד �

  . הכבדה ביותר, את המכה העשירית' לאחר תשע מכות הביא ה

' עבדי ה, להיות בני חורי#: בני ישראל כה חיכוסו+ סו+ הגיע הרגע לו 

  . ולא עבדי� למצרי� הרשעי�

 !מימי אברה� אבינו' הגיע הלילה המופלא עליו שמר ה

ְיָלה ַוְיִהי" ֲחִצי ַהּלַ    ּבַ

כֹור'ַוה           ה ָכל ּבְ ֶאֶרץ  ִהּכָ   )פסוק כט(..." ִמְצַרִים ּבְ

ברגע אחד מתו כל . היכה את הבכורות בעצמו ולא שלח מלא�' ה

  . בכורות מצרי�

ובכ� , את העונש למצרי� על מעשיה� האכזריי�' במכה זו השלי� ה

  ." יעבדו ד# אנוכיוג� את הגוי אשר: "קיי� את הבטחתו לאברה�

  . וידעו כי הוא השופט אות�', של הראו המצרי� את כוחוזו ה מכב

כפי , באותו הלילה נשארו בני ישראל בבתיה� ואיש לא יצא מביתו

ראה את הד� על בתי בני ישראל וידע ששמעו ' ה .שאמר לה� משה

  .לכ# רח� עליה� ופסח על בתיה�, בקולו על א+ הסכנה

ָחם ִמן ָהָאֶרץַרִים ַעל ָהָעם  ִמְצַּוֶתֱחַזק" ּלְ    ְלַמֵהר ְלׁשַ

נו ֵמִתי ּלָ י ָאְמרו ּכֻ ּּכִ א .םּ ַּוִיׂשָ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ָהּ   ָעם ֶאת ּבְ

ְכָמם ְמלָֹתם ַעל ׁשִ ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻרֹרת ּבְ   )לד� י� לגפסוק(" ִמׁשְ

  . קשורות� "תצרר".  לפני�" טרם" �
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 בני ישראל. ו בלילהריות המצה והמרור שאכלה# שא" משארת�"

  .קשרו אות# בבגדיה� ושמו על שכמ�

  ?על בהמותיה�" משארת�"מדוע לא שמו את 

להניח את השאריות על בהמותיה� משו� כבוד לא רצו בני ישראל 

אהבו את המצוות ולכ# רצו לשאת בני ישראל , יתירה מזאת. המצוה

 פי א+ על: "וכ� אמרו חכמינו. את שאריות המצה והמרור על גופ�

  ".מחבבי� היו את המצוות, שבהמות הרבה הוליכו עמה�

  . אוהבים�  "מחבבים" �

ָרֵאל" ה ּוְבֵני ִיׂשְ ְדַבר מׁשֶ ֲאלו ִמִמְצַרִים  ָּעׂשו ּכִ ַּוִיׁשְ ּ ּ  

ָמלֹת ֵלי ֶכֶסף וְכֵלי ָזָהב וׂשְ ּּכְ         )פסוק לה(    "ּ

 חרות זו היתה יקרה � ביציאת מצרי� שמחו בני ישראל שמחה גדולה 

ובאמת מעצמ� לא היו , ה� יותר מכל הכס+ והזהב שבעול�בעיני

חפצי� שאלו בני ישראל לכ# התורה מלמדת אותנו ש, שואלי� מתנות

  .'מפני שרצו לקיי� את דבר המהמצרי� 

ֵעיֵני ִמְצַרִים ָנַתן ֶא'ַוה"   ת ֵחן ָהָעם ּבְ

ִאלום ַוְיַנְצלו ֶאת ִמְצָרִים ַּוַיׁשְ ּּ   )פסוק לו( "ּ

לקחו את כל כלי כלומר בני ישראל ,  רוקנו�" וינצלו"אונקלוס תרג� 

  . הכס+ והזהב שהיו במצרי�

  ?לישראל מדוע הסכימו המצרי� לתת את כל כספ�

  .�מצריה בעיניימצאו ח# ישראל גר� שבני ' מפני שה
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המצרי� לא נתנו את כלי הכס+ רק כדי להפטר מבני ישראל שיצאו 

  .אלא הרגישו שעליה� לכבד את ישראל, מהר

ולעומת� , במכה זו הבינו המצרי� שה� מקבלי� עונש על רוע לב�

עבדו שני� רבות בפר� לא ולמרות ש ,בני ישראל צדיקי� וגיבורי�

  .התייאשו

ַּוִיְסעו" ָרֵאל ּ   ְעְמֵסס ֻסּכָֹתה ֵמַרְבֵני ִיׂשְ

ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְגָבִרים ְלַבד ִמָטף ׁשֵ ּּכְ         )פסוק לז(    "ּ

        . ילדים�  "טף" �

מכל קצווי אר% מצרי� הגדולה התאספו בני ישראל לרעמסס בשעה 

  .על כנפי נשרי�' כאילו נשא� ה, קלה בדר� נס

.  התאספו משפחות משפחות והתחברו יחדיו כאיש אחדבני ישראל

  ! שמחת החרות והחופש� שמחה גדולה היתה לישראל באותו היו� 

אות� אשר השפילו , ביו� זה ה� השתחררו מהאדוני� המצרי�

, והנה ה� בני חורי#, בטיט ובלבני� כל היו� במש� שני� רבות

  .אדוני� לעצמ�

שהוציא� , על הטובה' בני ישראל מילאו פיה� בשבח והלל לה

ולקיי� מצוותיו ' וקיבלו בלב� לשמוע בקול ה, מעבדות לחרות

  .לדורות עול�

ֵבד ְוַגם" ּ ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָתם ְוֹצאן וָבָקר ִמְקֶנה ּכָ     )פסוק לח(    "ְמֹאדּ

ה� עלו ע� .  תערובת של עמי� שגרו או ישבו במצרי�הערב רב הוא

ה� ראו את הנסי� . בני ישראל מפני שהתפעלו מגדולתו של הע�
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אוהב את ישראל ובחר בה� '  והבינו שהבעבור בני ישראל' שעשה ה

        .  ולכ# בחרו להצטר+ אליה�,לע�

ַּויֹאפו" ֵצּ ר הֹוִציא ֶאת ַהּבָ ּו ִמִמְצַרִיםק ֲאׁשֶ ּ   

י לֹא ָחֵמץ         )פסוק לט(" ...ֻּעֹגת ַמצֹות ּכִ

בני ישראל אפו את הבצק בדר� מרעמסס לסוכות או כשהגיעו 

  .לסוכות

  ?הרי דר� ארוכה הלכו, כיצד לא החמי% הבצק

  . עשה נס והביא� במהירות לסוכות ולא הספיק הבצק להחמי%' ה

בער� מאה  (מרעמסס לסוכות היה מרחק של מאה ועשרי� מיל

, שש מאות אל+ גברי�, לוקח לע� גדולרב זמ#  ).ועשרי� קילומטר

   .בלא נס ,ללכת במדבר מרחק כזה, נשי� וט+

פחות משמונה עשרה הביא את בני ישראל לסוכות תו� ' אול� ה

שהרי בצק מחמי% אחר זמ# זה וה� הקפידו שהעיסה לא , דקות

  .שהרי הצטוו לא לאכול חמ%, תחמי%

, י� שבני ישראל גלגלו את הבצק והתעסקו בו כל הדר�ויש אומר

  .ובצק שעוסקי� בו לא מחמי%

  "ּ ֵצָדה לֹא ָעׂשו ָלֶהםְוַגם..."

מפני שגורשו במהירות ממצרי� , בני ישראל לא הכינו אוכל לדר�

  .ולא הספיקו להכי# צידה

. מלא דאגות ופחדי�לרוב , אד� היוצא לדר� רחוקה שתמש� זמ# רב

 אי# בו עצי� ואי# � חיות מסוכנות וחולות  יש בו, למדברכשהוא יוצא
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 הדאגות � החו� מכביד מאד ואי# מי� לשתות , מקו� בו אפשר לזרוע

  .גדולות בהרבה

טחו# שהאמינו ובטחו בני י אפשר ללמוד על גודל האמונה והב�מכ

  .'ישראל בה

שלא , "מגיד שבח# של ישראל"ל שפסוק זה "זכמינו לכ# אמרו ח

  . אלא האמינו והלכו, דהיצד נצא למדבר בלא צאמרו כי

זכרתי ל� ' כה אמר ה): "ב, ב(ביד הנביא ירמיהו ' על כ� שבח� ה

  ".לכת� אחרי במדבר באר% לא זרועה, חסד נעורי� אהבת כלולתי�

 ימי� אלו היו .של בני ישראל ה� ימי יציאת מצרי�" ימי הנעורי�"

  .הימי� הראשוני� מאז נהיו בני ישראל לע�

  ?איזה חסד עשו ישראל בימי נעוריה�, מהי כוונת הנביא

  .במדבר הגדול והנורא' הלכו אחרי הבני ישראל הכוונה ש

ֻמִרים הוא ַלהֵליל" ּ ׁשִ   )פסוק מב( "... ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים'ּ

ציפה ללילה זה  ' ה. כא# הוא במוב# של ציפיה והמתנה" י�ִרמ4ִש"

כמו שהבטיח  , מימות אברה� אבינו,רי�ממצלהוציא את בני ישראל 

  ". ואחרי כ# יצאו ברכוש גדול: "לאברה�

ֻמִרים ְלָכל " ָרֵאל ְבּּׁשִ   "ְלדֹרָֹתםֵני ִיׂשְ

בכל הדורות נשמור . כא# הוא במוב# של שמירה וזכרו#" י�ִרמ4ִש"

   .על הטובה שעשה עמנו' ונודה לה, ונזכור לילה זה
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   )נ� מגפסוקי�  (הלכות הפסח .ה �

ה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחַקת ַהָפַסח' הַּויֹאֶמר" ּ ֶאל מׁשֶ   )פסוק מג(    "ּ

  .ד בניס#"ביו� י, פרשה זו נאמרה למשה ואהר# לפני יציאת מצרי�

ן ֵנָכר לֹא ֹיאַכל ּבֹו" ל ּבֶ   "ּכָ

  .שאינו מע� ישראל, הוא איש זר" ב# נכר"

  ?מדוע נאסר על ב# נכר לאכול מקרב# הפסח

על שבחר בו מכל '  פסח כדי להודות להע� ישראל מקריב קרב#

לכ# אי# חלק בקרב# זה לשו� ב# נכר . העמי� ועשה עמו טובות ונסי�

  .שאינו מע� ישראל

ֶסף וַמְלָתה ֹאתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹוְוָכל" ּ ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ּכָ         )פסוק מד(    "ּ

  .פסוק זה מדבר על עבד כנעני

רי איננו ב# ישראל ה, לאכול מקרב# פסחעבד כנעני יכול מדוע 

  ?ואבותיו לא יצאו ממצרי�

 וטבל נחשב כחלק מהמשפחה שעשה ברית מילהכנעני עבד 

  .ולכ# ג� הוא אוכל מקורב# הפסח, לית וחייב בחלק מהמצוותהישרא

ַבִית"   )פסוק מו( "... ֶאָחד ֵיָאֵכלּבְ

ואי# , כאיש אחד,  יחד באהבה ובאחוהתכלובלילה זה כל משפחה א

  . לעזוב את משפחתו ולצאת לבית אחרלא+ אחד רשות

ה ֶפַסח ַלהִכיְו" ּ ָיגור ִאְתך ֵגר ְוָעׂשָ ָ ּ         )פסוק מח(" 'ּ
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  .גר צדק שהתגייר והצטר+ לע� ישראל מחוייב לעשות קרב# פסח

 חייב גרהתורה מחדשת שעל א+ שאבותיו לא היו ביציאת מצרי� ה

  .מפני שנהפ� להיות לחלק מע� ישראל, בקרב# זה

  ? התנהג ע� גר זהכיצד צרי� ל

צרי� להתנהג אליו ככל ב# ". והיה כאזרח האר%: "נאמר בפסוק

שעזב את ארצו מפני , וא+ לכבדו יותר ולקרבו, ישראל אזרח האר%

  .עלול להרגיש בודדהוא א+ ו,  מכירינואומולדתו ובא לאר% ש

על ' ובא להודות לה, ובעמו' צרי� להעריכו על שבחר בה, יתרה מזאת

  .תיו ולעבדו בכל לבונסיו וטובו

            "ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו ...ִּהמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשתֹו"

 אינו יכול להקריב ולאכול את קרב# ,הלימעשה ברית שלא , איש ערל

בחר בנו מכל ' לכ� שה) סימ#(מפני שברית המילה היא אות , הפסח

  . העמי� וכרת עמנו את הברית

ַּוַיֲעׂשו" ל ּ ָרֵאל ּכָ ר ִצָוה ה ְבֵני ִיׂשְ ֲאׁשֶ ן ָעׂשו...'ּּכַ   )פסוק נ( "ּ ּכֵ

  ?מדוע כתבה התורה פעמיי� בפסוק שבני ישראל עשו כאשר צווו

וא+ עשו אות# , קיימו את כל הלכות הפסחבני ישראל ללמדנו ש

במיוחד קיימו בני ישראל את מצוות ברית . בזריזות ובשמחה רבה

. מולו בשמחה וברצו#ינ, גדולי� וקטני�, דוכול� כאיש אח, המילה

ר עלי� וארא� מתבוססת וואעב: " ביד הנביא יחזקאל'וכ� שבח� ה

כמינו ואמרו ח, "בדמי� חיי ואומר ל�  בדמי� חייבדמיי� ואומר ל�

  .בד� המילה �" חיי", בד� הפסח �" חיי ":ל"ז
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  ב" לפרק ימקורות

  .י" רש�כבוד לאהר� ע� משה  :'פסוק א

רב חומש ( �ליקוטיוכ# ב, #"רמב �מעלתו של חודש ניס� וזכרו� הנסי� על ידי זה  :'פסוק ב

ונעשה חודש זה ראשו# לכל ...  שהוא מובחר שבחדשי��שראש נקרא על ): "פניני�

אלא אנו נותני� כבוד ... חדשי השנה כדי שיהיה זכרו# יציאת מצרי� נגד עינינו תמיד

  ."ניס# מחמת שבו יצאנו ממצרי�לחודש 

היתכ# לא ינתקו : ")רב פניני�חומש ( � ליקוטי�הקושי והסכנה בלקיחת הפסח  :'פסוק ג

מורשי לבב� להקהל ולעמוד בפחי נפש ולכנוס בחרבות ורמחי� אל תו� בתי 

  ".היהודי� לעשות בה� נקמה ואשר ימצא בתו� הבית ידקר בחרב

  .י"רשבו דבריו באוהו ."ו#תתמנ" :אונקלוס –הלימוד על הצור� בהתמנות על השה  :'פסוק ד

  .ב"ראה קידושי# מא עו. ילתאי בש� המכ" רש�" שלוחו של אד� כמותו" :'פסוק ו

 נות# אני את עיני לראות אלא אמר הקדוש ברו� הוא: "י" רש�הד� זכרו� על המצוה  :'פסוק ז

  ".תי ופוסח אני עליכ�ושאת� עסוקי� במצו

ל טוב כוונתכ� ויושר לבבכ� ות לכ� עדהיינו הוא א: ")רב פניני�חומש ( �ליקוטי

  ". לרח� עליכ�וזה יעורר את הקדוש ברו� הוא, קיכ�ע� אל

לפי שכ� דר� בני : ")מצוה ז (החינו�ספר  � חרותטע� אכילת הקרב� צלי משו�  :'פסוק ח

 להיות חרותואנו שאוכלי� הפסח לזכרו# שיצאנו ל... מלכי� ושרי� לאכול בשר צלי

  ". ושררהחרותודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו דר� , דושממלכת כהני� וגוי ק

מלבד שאכילת ): "ש� (החינו�ספר � ו"רשב �משו� חפזו� אכילת הקרב� צלי טע� 

  ."שתהות עד שיתבשל בקדירההצלי יורה על החפזו# שיצאו ממצרי� ולא יכלו לה

על  ,מרור זה שאנו אוכלי� על שו� מה: " הגדה של פסח�המרור לזכרו� השעבוד 

  ". שו� שמררו המצרי� את חיי אבותינו במצרי�

העני# הוא כדר� מלכי� ושרי�  ):מצוה ח (החינו�ספר  �סיבת האיסור להותיר  :'פסוק י

... וכל זה לזכור ולקבוע בלב... שאינ� צריכי# להותיר מתבשילי# מיו� אל יו�

  ." וזכינו למלכות ולגדולהונעשינו בני חורי#



  
� 36 � 

 

להורות על בטחו# בלתי מסופק : " ספורנו�ציאה מתו� אמונה שיגאלו ההכנות לי :א"פסוק י

  ". בהיות� מכיני� עצמ� לדר� בעוד� בבית כלא,יתבר�' בה

  . י כא#"הובא ברש, מכילתא – ראה שישראל עסוקי� במצוות ופסח על בתיה�' ה :ג"פסוק י

  ".יקרא משמעראשו# דמע" :א"פסחי� ה עגמרא  –" ביו� הראשו�"הפירוש של  :ו"פסוק ט

יכרתו ימיו וימות בנעוריו " :#"רמבה על פי �עונש כרת נפסקי� החיי� לפני הזמ� ב

 עיי# ש� שמביא כמה סוגי .)כט, ויקרא יח" (ה וה� ששי� שנהקוד� שיגיע לימי זקנ

  .עונשי� בכרת

  . י בש� המכילתא" רש� " לקדש אותו במאכל במשתה ובכסות� מקרא קודש" :ז"פסוק ט

ועני# ... ות שביתה ביו� ראשו# של פסחומצ" :)מצוה רצג (החינו�ספר  �ו המנוחה ב

והראיה ששביתת יו� טוב נחשבת עשה אמר� ... קדושתו הוא שלא נעשה בו מלאכה

   ".'ה הוא עשהאי שבתו#' :ל"ז

משרשי " :החינו� ש�ספר  �טע� השביתה ממלאכה להיות פנויי� לעסוק בתורה 

ונהלל ונפאר במחשבתנו מה , המועד בנס שנעשה לנו בו כדי שנחשוב בעני# � המצוה 

, וא� יהיה האד� טרוד במלאכתו, ונו ברו� הוא עליו ועשה לנו נסי� בזמ# ההואישצ

  . "היה לו פנאי לחשוב בשו� דברלא י

והיו� השביעי הוא יו� " :ל" חזעל פי אב# עזרא � בשביעי של פסח עברנו בי� 

  ". כאשר אפרש,טביעת פרעה

וכיו# שהגיעו לשלושת ימי� שקבעו ליל� ולשוב וראו שאינ# ): "ה, להל# יד(י "וברש

ובחמישי ובשישי רדפו אחריה� וליל ', באו והגידו לפרעה ביו� ד, חוזרי# למצרי�

  ".והוא יו� שביעי של פסח, בשחרית אמרו שירה, שביעי ירדו לי�

 לכ� � 'לכ�'מר ו מה תלמוד ל#כא� " :ב" כא עביצהגמרא  –האיסור לבשל לגויי� 

  ". י�נכרולא ל

שמרהו עד שלא תביאהו : " כא#מכילתא � לשמור מחימו�  �" ושמרת� את המצות" :ז"פסוק י

  ".'תפח תלטוש בצונ#': מכא# אמרו, לידי פסול

ות ששת ימי� תאכל מצ': "א"קכ עפסחי� גמרא  –ו "חובת אכילת מצה בליל ט :ח"פסוק י

 עמאטמאי ,  שביעי רשות א+ ששת ימי� רשותמה � 'אלקי�' וביו� השביעי עצרת לה

אלא ללמד על ,  יצא לא ללמד על עצמו�  הוי דבר שהיה בכלל ויצא מ# הכלל ללמד �
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בזמ# שאי# בית ... ומרלתלמוד  ? יכול א+ לילה הראשו# רשות.הכלל כולו יצא

הובא ".  הכתוב קבעו חובה� בערב תאכלו מצות תלמוד לומר ?המקדש קיי� מני#

   .ו"י לפסוק ט"ברש

משורשי " ):מצוה יב( החינו�ספר  � '  כדי שנזכור את חסדי ה�איסור אכילת חמ�  :'פסוק כ

 ... כדי שנזכור לעול� הנסי� שנעשו לנו ביציאת מצרי�,מצוה זו מה שכתבנו בשאור

  ".ואול� לחזק הדבר בלבנו הרחיקתנו התורה כל כ�

אבל ראה משה לצוות " : אברבנאל�ני� משה קרא לזקני� כדי שה� יעשו ראשו :א"פסוק כ

וה� יתחילו ראשונה , מעצמו לזקני� שה� יזרזו עצמ� במצוה הזאת מהפסח

ולכ� חשש משה אולי , שה� היו הדברי� היותר מסוכני�... בלקיחתו ובשחיטתו

ה# נזבח את תועבת מצרי� 'משו� , ות הדברי� האלהיהיה בעיני הע� קשה לעש

  ".  בדבר ציוה לזקני�ב לכ# כדי לתת לה� אומ% ל...'לעיניה� ולא יסקלונו

קשה להרב משה דהא " : דעת זקני� מבעלי התוספות� לנגו  ע� משחית ' ירידת ה :ג"פסוק כ

 אני ,ירושופכי  דהומרל ויש � ' אני ולא מלא��ועברתי באר% מצרי� 'בהגדה כתיב 

  . "ולא המלא� לבדו, בכבודי וג� המלא�

תלה הכתוב מצוה זו בביאת� : "י" רשעל פי �רב� פסח באר� ישראל ת קועיקר מצו :ה"פסוק כ

  ". ולא נתחייבו במדבר אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדיבור, לאר%

 על פי � חייב אד� להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרי� �" ואת בתינו הציל" :ז"פסוק כ

  .הגדה של פסח

רצונו " :ג"רלב". על בשורת הגאולה ":י" רש�על הטובה ' הקידה והשתחוויה לה

  ." לתת תודה לו על הטובה אשר אמר להיטיב לה�, לש� יתעלה,ומרל

  .  בכור שור� קבלת המצוה בשמחה  :ח"פסוק כ

 :)רב פניני�חומש ( � ליקוטי�  במעשה קרב� הפסח בני ישראלהאומ� והגבורה של 

לה פסחיה� לזרז ובאו כול� לפני משה לאמר אי# מהצור� שהזקני� יעשו תחי"

וילכו ויעשו בני 'ותיכ+ ' הכי אנחנו נעבור חלוצי� לקיי� מצות , אותנו ולאמ% לבבנו

כי , הזקני�מולא הוצרכו ללמוד ,  כ# עשו ה� מעצמ�ומרל רצונו � 'כ# עשו, ישראל

והלכו לעשות את המצוה בכל חלקיה כמו , כול� היו זריזי� מקדימי# למצוות

  ". לי מורא ופחד ממצרי�שנצטוו בה משה ואהר# מב
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 כמל� � ועברתי: " בש� המכילתא)פסוק יב(י " רש�מיתת כל הבכורות ברגע אחד  :ט"כפסוק 

  ".ובעברה אחת וברגע אחד כול# לוקי#, העובר ממקו� למקו�

  ).פג, יג(י בש� המכילתא " רש� שאריות מצה ומרור �" משארות�" :ד"לפסוק 

וכי לא  ":)פד, יג( י בש� המכילתא" רש� וה נשיאת המצה על שכמ� מפני חיבת המצ

   ."אלא שהיו מחבבי# את מצוות? היתה ש� בהמה

 לא להנאת ממו# �פירוש : "' אור החיי� הק� שאילת כלי הכס  לקיי� דבר משה  :ה"לפסוק 

  ".ת נביאואלא למצו

שי מצרי� שלא היו אנ): "ג, יא (#" רמב� בני ישראל אהבה וכבוד ל�' נתינת ח� של ה :ו"לפסוק 

אבל מוסיפי� בה� אהבה ונושאי� ח# בעיניה� לאמר , שונאי� אות� על המכות

  ." אתכ� האלקי�וראוי הוא שיחונ#, אנחנו הרשעי� ג� עושי� חמס

זה יו� שבאו ישראל לרעמסס ): "ד, יט (י" רש� רעמסס במהירות התאספות הע� ב :ז"פסוק ל

  כול�יסע ולצאת נתקבצואר% גוש# ולשעה קלה כשבאו לכל שהיו מפוזרי# ב

  ". לרעמסס

ומהרו ואפו אותו טר� יחמ% בדר� או בסוכות : "#" רמב�אפיית הבצק ברעמסס  :ט"פסוק ל

  ".שבאו ש� לשעה קלה כדברי רבותינו

אלא כדי שיתעמלו בה� וכל : "'אור החיי� הק � התעסקו בבצק כל הדר� בני ישראל 

  ".זמ# שמתעמלי� בעיסה אינה מחמצת

  .)פד, יד(י בש� המכילתא " רש� ולא לקחו צידה ' ל שבטחו בהישראשבח 

  .י" רש�  שהמתי� מזמ� אברה� � " 'שמורי� לה" :ב"פסוק מ

לכל דורות� : "�" רשב� ששומרי� לילה זה בכל דור �" בני ישראלשמורי� לכל "

  ".שמצפי� לזה הלילה לחוג בו חג הפסח כמשפטיו

  .י"רש � ד "ייו� אמרה ב פרשה זו נ�" זאת חוקת הפסח" :ג"מפסוק 

  רבהשמותהפסוק ומוטע� בלשו#  עולה מ�' אכילת הפסח רק לישראל שבו בחר ה

אמר לה� , 'מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל': לקיי� מה שנאמר): "ו, יט(

  ".אלא את� לעצמכ�, וריואומה אחרת אל יתערבו בו ואל ידעו מסת: ה"הקב
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 ,על כ# הזהירתנו בזה): "מצוה סג (החינו�ספר  על פי �ה לגר יחס של כבוד וחיב :ח"מפסוק 

נו בלי עוזר וסומ� ויש כח ביד כל אחד ואחד ממנו ע� אוהביו עליו יהאיש שהוא בינ

  ".כאילו הוא כאחד ממנו. ..לבל נעביר עליו את הדר� כלל

ר שקרב# זה ובעבו: ")מצוה יד (החינו�ספר  על פי �טע� איסור אכילת ערל בקרב�  :ט"מפסוק 

ראוי שלא יהנו בו רק אות� , יתבר�' לזכר חרותנו ובואנו בברית נאמנה ע� ה

  .'וכו" ולא אלו שעדיי# לא באו עמנו בברית של�... שהשלימו באמונה

, )ו, טז(יחזקאל  � בזכות ד� פסח וד� המילה נגאלו... וארא� מתבוססת בדמי� :'נפסוק 

תא אחוס עליכו# ואמרית לכו# בד� ואמרית לכו# בדמא דמהול: "ובתרגו� ש�

לפי שבד� פסח ובד� מילה , שני פעמי�: "י ש�"ורש, "פסחא אפרוק יתכו#

ל דרשו הכפל לד� הפסח וד� מילה לבשר� כי "ורבותינו ז: "ק כתב"והרד, ..."נגאלו

  ".בזכות שתי המצוות האלה יצאו מהגלות
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  ג"פרק י

   )טז�א(מצוות הקשורות ליציאת מצרים  �

ל ֶרֶחם ִלַּקֶדׁש" כֹור ֶפֶטר ּכָ ָרֵאל  ּי ָכל ּבְ ְבֵני ִיׂשְ ָאָדםּבִ   )פסוק ב(" ...ּבָ

  . פתיחה� "פטר" �

קדושת הבכורות תהיה בכ� שהבכורות מבני ישראל יעבדו במקדש 

  .ואת בכורות הבהמה יביאו לקרב#, ויקריבו קרבנות

  ?לקדש את הבכורות' מדוע ציוה ה

  .ואת בכורות ישראל הציל, את כל בכורות מצרי�היכה ' מפני שה

ה ֶאל ָהָעםַּויֹאֶמר" ר ְיָצאֶתם  מׁשֶ ָּזכֹור ֶאת ַהיֹום ַהֶזה ֲאׁשֶ ּ  

חֶֹזק ָיד הֹוִציא ה ...ִּמִמְצַרִים י ּבְ   )פסוק ג( "ּ ֶאְתֶכם ִמֶזה'ּכִ

על , הכריח את המצרי� לשלוח את ישראל מארצ�' חוזק ידו של ה

  .י� גדולי�ידי מכות חזקות ונס

  " ֵיָאֵכל ָחֵמץְולֹא"

  .שלא לאכול חמ% בחג הפסח, מצוה זו היא מצוות לא תעשה

ֹחֶדׁש ָהָאִביבַּהיֹום"   )פסוק ד( "ּ ַאֶתם יְֹצִאים ּבְ

  ?  וכי לא ידעו ישראל באיזה חודש יצאו� מדוע אמר זאת משה 

, ממצרי�' � האיצהומשה רצה שבני ישראל ישימו לב באיזה חודש 

שהוציא� בחודש , דוש ברו� הוא גמל עמ� חסדקכ� יבינו שהומתו� 

  . לא ח� ולא קר�ויר נעי� ובו הא,  חודש האביב� הנוח ביותר לצאת 
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ְּוִהַגְדָת" יֹום ַההוא ֵלאֹמר ּ ְּלִבְנך ּבַ ּ ָ  

ה ה ֲעבור ֶזה ָעׂשָ ֵצאִתי ִמִמְצָרִים'ּּבַ         )חפסוק (" ּ ִלי ּבְ

,  אכילת מצה�וות אלו אני עושה מצ, עשה לי כל זאת' בעבור שה

  . קרב# הפסח ועוד

ל שמצוות עשה לספר לבני� על יציאת "זכמינו מפסוק זה למדו ח

  .מצרי� בליל הסדר

 נאמרה  בפרק הקוד�הרי היא כבר, רה על מצוה זומדוע חזרה התו

  ?..."והיה כי יאמרו אליכ� בניכ�" :מצווה זו

בני� שאינ� כא# התורה מצווה לספר את סיפור יציאת מצרי� ג� ל

  . על הגאולה תתחיל אתה לספר לבנ��" את פתח לו. "יודעי� לשאול

ין ֵעיֶניךָ ְלך ְלאֹות ַעל ָיְדְוָהָיה" רֹון ּבֵ ָך וְלִזּכָ   ְּלַמַען ִתְהֶיה  ָּ

ִפיך 'ּתֹוַרת ה ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאך ה ָּבְ י ּבְ         )פסוק ט( "ּ ִמִמְצָרִים'ָּכִ

  .סימן � "אות" �

  . נה בתורה מצוות תפילי#כא# נכתבה לראשו

זכור את היד החזקה בה הוציאנו כדי שנ, מצוה להניח תפילי# על ידנו

כדי שנזכור ,  בי# העיני�,על הראשתפילי#  להניח כ#ו, ממצרי�' ה

  .ממצרי�' בראשנו בכל יו� את הנסי� בה� הוציאנו ה

 כיצד א� נקיי� את מצוות �" בפי�' למע# תהיה תורת ה " פירושמה

  ?י# תהיה התורה בפינותפיל
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', נזכור את הטובה המרובה שעשה עמנו ה, כאשר נניח את התפילי#

ומתו� כ� נלמד ונדבר בתורתו ובמצוותיו ברצו# , נודה לו בכל לבנו

  .ונקיימ# בשמחה כל ימי חיינו, ובאהבה

        )יבפסוק (    "...'ּ ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם ַלהְּוַהֲעַבְרָת"

: כדי ללמדנו במה קדושת�, ותהתורה חזרה שוב על קדושת הבכור

  . ואילו בכורות הבהמות יקרבו למזבח' יעבדו להישראל בכורות 

כשהיכה את בכורי מצרי� ' כ� נזכור תמיד את הטובה שעשה עמנו ה

  .והציל את בכורי ישראל

הְוָכל" ּ ֶפֶטר ֲחֹמר ִתְפֶדה ְבׂשֶ ּ         )יגפסוק (" ...ּ

  . כבש�  "שה" �

 הבהמה הטהורה יתקדשו אלא ג� בחכמתו שלא רק בכורות' גזר ה

  . יתקדש– היחיד מבי# הבהמות הטמאות �בכור חמור 

כלומר , לכ# פודי� אותו בשה, פטר חמור אי אפשר להקריבו

  .והשה נית# לכה#, מעבירי� את קדושתו לשה
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  ג" לפרק ימקורות

  .י" רש�  עלינו שהוציאנו בחודש האביב' חסד ה :'פסוק ד

  .י"שלא כרש, �"# ורשב" רמב� ' בעבור זה שעשה ה � "'עשה הבעבור זה " :'פסוק ח

  .י" הגדה של פסח וכ# ברש�פסוק זה מדבר על ב� שאינו יודע לשאול 

 


