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פתיחה
בפרשתנו אנו קוראים על ציווי מיוחד שהורה הקב״ה לבני ישראל, ימים ספורים לפני יציאת 

מצרים – לקנות שה, להחזיק אותו בבית מספר ימים, ולשחוט אותו לקרבן. 

המצרי,  בעם  עצומים  רגשיים  זרמים  הניע  הזאת,  המצווה  שקיום  לנו,  מספרים  המדרשים 

ומנגד גם בעם ישראל.  זה הרגיז בצורה קיצונית את המצרים, ואף גרם למרד ומלחמה פנימית 

בעם המצרי. ואצל היהודים זה ביטא הטהרות עמוקה של בני ישראל מעבודת האלילים. 

מבט מעמיק למצווה שבזכותה יצאו בני ישראל ממצרים.

 https://ashreinu.page.link/JzZQ 


5

א. מרד המצרים
מקור 1  חומש שמות, פרק י״ב, פסוק ג׳ ואילך

בבית  להחזיקו  בניסן,  בעשירי  שה  לקנות  ישראל:  לבני  שניתן  הציווי  על  קוראים  אנו  בפרשתנו 
שלושה ימים ולשוחטו כקרבן פסח ביום י״ד בניסן. 

שֶׂה  ִאיׁש  ָלֶהם  ְוִיְקחּו  ה,  ַהזֶּ ַלחֶֹדׁש  ָעשֹׂר  בֶּ ֵלאמֹר,  ִישְָׂרֵאל  ֶאל־ּכל־ֲעַדת  רּו  בְּ דַּ
ה,  ָעה ָעשָׂר יוֹם ַלחֶֹדׁש ַהזֶּ ֶמֶרת, ַעד ַאְרבָּ ִית. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמשְׁ ְלֵבית־ָאבֹת שֶׂה ַלבָּ
ַעל־ ְוָנְתנּו  ם,  ִמן־ַהדָּ ְוָלְקחּו  ִים.  ָהַעְרבָּ ין  בֵּ ֲעַדת־ִישְָׂרֵאל  ְקַהל  ל  כֹּ אֹתוֹ  ֲחטּו  ְושָׁ
ֶאת־ ְוָאְכלּו  ֶהם.  בָּ אֹתוֹ  ר־יֹאְכלּו  ֲאשֶׁ ים  תִּ ַהבָּ ַעל  קוֹף,  שְׁ ְוַעל־ַהמַּ זּוזֹת  ַהמְּ י  תֵּ שְׁ

ה ְצִלי־ֵאׁש, ּוַמּצוֹת ַעל־ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו. ְיָלה ַהזֶּ לַּ שָׂר בַּ ַהבָּ

מקור 2  שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, סימן ת״ל, סעיף א׳
אדמו״ר הזקן מציין בשולחן ערוך את השתלשלות האירועים לפני יציאת מצרים, וכיצד אנו מציינים 

זאת בימינו. 

ַסח  פֶּ דוֹל. שֶׁ ה ּבוֹ ֵנס גָּ נֲַּעשָׂ דוֹל, ְלִפי שֶׁ ת ַהגָּ בָּ ַסח קוִֹרין אוֹתוֹ שַׁ ְפֵני ַהפֶּ לִּ ת שֶׁ בָּ שַׁ
ָעשׂוֹר ַלחֶֹדׁש ַהזֶּה ְוִיְקחּו  תּוב: בֶּ כָּ מוֹ שֶׁ ָעשׂוֹר ַלחֶֹדׁש, כְּ חוֹ ִמבֶּ ִמְצַרִים ָהָיה ִמקָּ
ת ָיְצאּו  בָּ שַׁ ה' בְּ ֲהֵרי בְּ ת ָהָיה. )שֶׁ בָּ ה ְלֵבית ָאבוֹת ְוגוֹ', ְואוֹתוֹ ַהּיוֹם שַׁ ָלֶהם ִאיׁש שֶׂ
ת,  בָּ שַׁ ה' בְּ ִניָסן ָהָיה בְּ ִסי' תצ"ד, ְוֵכיָון שט"ו בְּ תּוב בְּ כָּ מוֹ שֶׁ ְצַרִים כְּ ָרֵאל ִממִּ ִישְׂ

ת(. בָּ שַׁ ִניָסן ָהָיה בְּ ָרה בְּ ן ֲעשָׂ ִאם כֵּ

כוֵֹרי אּוּמוֹת ָהעוָֹלם ֵאֶצל  צּו בְּ ת, ִנְתַקבְּ בָּ אוֹתוֹ שַׁ ְסֵחיֶהם בְּ ָרֵאל פִּ ְקחּו ִישְׂ לָּ ּוְכשֶׁ
ַלה',  הּוא  ַסח  פֶּ ֶזַבח  ָלֶהם:  ָאְמרּו  ְך?  כָּ ין  עוֹשִׂ ֵהם  ֶזה  ה  ָלמָּ ָאלּום:  ּושְׁ ָרֵאל,  ִישְׂ
ׁש ֵמֶהם  ְרעֹה ְלַבקֵּ כוֵֹריֶהם ֵאֶצל ֲאבוֵֹתיֶהם ְוֶאל פַּ כוֵֹרי ִמְצַרִים. ָהְלכּו בְּ יֲַּהרוֹג בְּ שֶׁ
ה  ֶהם ִמְלָחָמה, ְוָהְרגּו ַהְרבֵּ כוֹרוֹת ִעמָּ ָרֵאל ְולֹא ָרצּו, ְוָעשּׂו ַהבְּ ְלחּו ֶאת ִישְׂ שְׁ יִּ שֶׁ
ְלדוֹרוֹת  רוֹן  ְלִזכָּ ֶזה  ֵנס  ְוָקְבעּו  ְבכוֵֹריֶהם.  בִּ ִמְצַרִים  ה  ְלַמכֵּ תּוב:  כָּ שֶׁ ְוֶזה  ֵמֶהם. 

דוֹל. ת ַהגָּ בָּ ת, ּוְקָראּוהּו שַׁ בָּ שַׁ בְּ

מקור 3  מדרש שוחר טוב, פרק קל״ו

במדרש ישנם פרטים נוספים על המלחמה בין בכורות מצרים ואבותיהם.

ֵהִביא  ה  מֹשֶׁ ָאַמר  שֶׁ ָמה  ל  כָּ ָלֶהם:  ְוָאְמרּו  ֲאבוֵֹתיֶהם  ֵאֶצל  כוֹרוֹת  ַהבְּ ל  כָּ ִנְכְנסּו 
יֵננּו  ְחֶיה? ּבוֹאּו ְוהוִֹציאּו ֶאת ָהִעְבִרים ָהֵאּלּו ִמבֵּ נִּ ים שֶׁ שִׁ ם ְמַבקְּ ָעֵלינּו, ֵאין ַאתֶּ
ֵאיָנן  ֵמִתים,  ְצִרים  ַהמִּ ל  כָּ ֲאִפיּלּו  ְוָאְמרּו:  ָלֶהם  יבּו  ֵהשִׁ ֵמִתים!  ָאנּו  ָלאו  ְוִאם 

אן!  יוְֹצִאים ִמכָּ

רבי שניאור זלמן מליאדי )-1812
 .)1745

חב"ד  חסידות  שיטת  מייסד 
בשושלת  הראשון  והאדמו"ר 
ספר  את  חיבר  חב"ד.  אדמו"רי 
חסידות  של  היסוד  ספר  התניא, 
ערוך  ה"שולחן  את  וכתב  חב"ד 

הרב".

 https://ashreinu.page.link/JzZQ 
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ְואוְֹמִרים:  ְלַפְרעֹה  וִחים  ְמַצוְּ ְוָהיּו  ְרעֹה,  ֵאֶצל פַּ כוֹרוֹת  ַהבְּ ל  ִנְכְנסּו כָּ ָמה ָעשּׂו? 
בֹא ָעֵלינּו ְוָעֶליָך. ָאַמר  ִביָלם ָרָעה תָּ שְׁ בִּ ָך! הוִֹציא ֶאת ָהָעם ַהזֶּה! שֶׁ ה ִממְּ שָׁ ַבקָּ בְּ

ל ֵאּלּו.  חּו ׁשוֵֹקיֶהם שֶׁ ַלֲעָבָדיו: ְצאּו ְוַקפְּ

נֱֶּאַמר:  ל ֶאָחד ַחְרּבוֹ ְוָהַרג ֶאת ָאִביו, שֶׁ כוֹרוֹת? ִמיָּד ָיְצאּו ְוָנְטלּו כָּ ָמה ָעשּׂו ַהבְּ
ה  ְלַמכֵּ א  ֶאלָּ אן,  כָּ ִתיב  כְּ ֵאין  ִמְצַרִים  כוֵֹרי  בְּ ה  ְלַמכֵּ ְבכוֵֹריֶהם;  בִּ ִמְצַרִים  ה  ְלַמכֵּ

ֲאבוֵֹתיֶהם. כוֹרוֹת בַּ ים ִרּבוֹא ָהְרגּו ַהבְּ שִּׁ ְבכוֵֹריֶהם, שִׁ ִמְצַרִים בִּ

 
<< הרבי 

השמדה עצמית

החידוש של ה״נס גדול״ שנעשה בשבת שלפני פסח – הוא שהריגת המצרים היתה על 
ידי בכורי מצרים גופא, כמו שכתוב ״למכה מצרים בבכוריהם״.

וזה ״נס גדול״ לגבי כל שאר הנסים – כי: כל הנסים הם באופן שמתערב ענין שמבחוץ, 
כמו במכת בכורות: ״וה׳ הכה כל בכור בארץ מצרים״1. וכן בנס פורים, שמחשבת המן 
הרע נתבטלה )לא על ידי המן עצמו, אלא( על ידי מרדכי ואסתר )באמצעות לבוש טבעי 
– בקשת אסתר מאחשורוש(. ועל דרך זה בנס חנוכה, שהחשמונאים ניצחו את מלכות 
יון הרשעה, ועל דרך זה בכמה וכמה נסים – שזהו הסדר ד״לאום מלאום יאמץ״2, ״כשזה 

קם זה נופל״3.

מה שאין כן הנס דשבת הגדול היה באופן ד״מיניה וביה אבא לשדי ביה נרגא״4 ]מן היער 
עצמו נלקח העץ לידית הגרזן[, שבכורי מצרים, שהם התוקף והמובחר של מצרים, הם 
– שזהו ענין של ביטול הטבע לגמרי, ולכן  עצמם עשו את הפעולה ד״למכה מצרים״ 

נקרא ״נס גדול״.

 

מקור 4  תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף ל״ט עמוד ב׳ )מבואר ומתורגם ע"י אבן ישראל(

א"  ַנְרגָּ יּה  בֵּ ֵניִזיל  א  ַאבָּ ּוֵביּה  יּה  "ִמנֵּ ֲעָמִמי(:  ם  ְתגָּ )פִּ ים אוְֹמִרים  ָהֲאָנשִׁ ְוהּוא שֶׁ
ַער ַעְצמוֹ, לוְֹקִחים ֶאת ָהֵעץ  ּתוְֹך ַהיַּ מִּ ְרֶזן[. שֶׁ ַער ָיבוֹא ּבוֹ ַהגַּ ל ַהיַּ ּנּו ּובוֹ שֶׁ ]ִממֶּ

ַער. ְרֶזן ַהּגוֵֹדַע ֶאת ֲעֵצי ַהיַּ ׁש ְלַקת ַהגַּ מֵּ ַהְמשַׁ

1( בא יב, כט. 
2( תולדות כה, כג. 

3( פרש״י עה״פ. 
4( סנהדרין לט, ב. הובא בתניא פל״א. 
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<< הרבי 
מה עשו היהודים כדי לזכות בנס גדול זה?

שהרי  ישראל,  בני  עבודת  ידי  על  היא  המשכתו  שבעולם,  ענין  שכל  כיון  אמנם, 
באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, ועד שגם בנוגע לענין של נס, שהוא למעלה 
מכל ענין של אתערותא דלתתא, כך, שלכאורה לא שייך לומר שבא על ידי עבודה, מכל 
מקום, צריך להיות איזה ענין שהוא מעין זה )כידוע בענין ״קוב״ה לא שריא אלא באתר 
– הרי מובן, שגם בנוגע ל״נס גדול״  שלים״ ]השכינה לא שורה אלא במקום שלם[5( 

בשבת שלפני פסח היה צריך להיות תחילה איזה ענין של עבודה.

מקור 5  לקוטי שיחות, חלק י״ג, עמוד 117

בחסידות מוסבר רעיון זה באמצעות משל על אדם שמעניק מתנה לחברו. המתנה אינה ניתנת 
כתשלום, אך מובן שמקבל המתנה עשה משהו כדי להצדיק את המתנה.

ד  ִמצַּ ְולֹא  ָנה  תָּ ַהמַּ נוֵֹתן  ל  שֶׁ ֵמְרצוֹנוֹ  ְוַרק  ַאְך  ָאה  בָּ ָנה  תָּ מַּ דְּ ֱהיוֹת  ִעם  ָאְמָנם 
ָעִביד ִלי'  י-ֵכן ָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ַז"ל "ִאי ַלאו דְּ ל, ַאף-ַעל-פִּ ַקבֵּ ל ַהמְּ ֲעבוָֹדתוֹ שֶׁ
ּנּו, לֹא ָהָיה נוֵֹתן  ָהְיָתה לוֹ ֲהָנָאה ִממֶּ י' לֹא ַהָווה ָיִהיב ֵלי'" ]ִאם לֹא שֶׁ ַנְיָחא ְלַנְפשֵׁ
א  ֶאלָּ ָנה  ַמתָּ נוְֹתִנים  ֵאין  שֶׁ ל.  ַקבֵּ ַהמְּ ֲעבוַֹדת  בַּ ְקׁשּוָרה  ָנה  ַמתָּ גַּם  שֶׁ ָנה[,  ַמתָּ לוֹ 

ָראּוי ָלּה. ְלִמי שֶׁ

ל ִעְנָיָנּה  ַקבֵּ י ֲעבוַֹדת ַהמְּ ַנת ִחנָּם( – כִּ ָנה )ַמתְּ ם ַמתָּ שֵׁ ָכל זֹאת ִנְקֵראת בְּ בְּ א שֶׁ ֶאלָּ
ל, ֲאָבל ֵאין  ַקבֵּ ל ַהּנוֵֹתן ֶאל ַהמְּ ּוְבֵמיָלא – ְנִטיַּת ַהנֶֶּפׁש שֶׁ ַנְיָחא –  ּגוֶֹרֶמת  ַרק שֶׁ
ָנה  תָּ ַהמַּ ֶאת  ִלְתּבַֹע  ָיכוֹל  ְוֵאינוֹ  ָנה,  תָּ ַהמַּ לוֹ  נֵָּתן  תִּ שֶׁ ַמְכִריָחה  ל  ַקבֵּ ַהמְּ ֲעבוַֹדת 
ָנה  תָּ ַהמַּ ַהְיינּו, שֶׁ ָנה;  תָּ ַהמַּ נוֵֹתן  ל  ַהּטוֹב שֶׁ ֵמְרצוֹנוֹ  ַרק  ּוָבָאה  ֲעבוָֹדתוֹ,  ִביל  שְׁ בִּ

ל. ַקבֵּ ל ֲעבוַֹדת ַהמְּ ּה ּוַמהּוָתּה שֶׁ ָלל ֵמֶעְרכָּ ֵאיָנּה כְּ

מלחמת הבכורות במצרים הייתה נס עצום שהגיע מלמעלה, אך מובן שבני ישראל עשו דבר-מה 
כדי להיות ראויים לו. 

בחלק הבא של השיחה מצביע הרבי על הדבר שבני ישראל עשו כדי לזכות בכך.

5( ראה זח״ג צ, ב. וראה גם לקו״ת שה״ש כב, ב ואילך. ובכ״מ. 
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<< הרבי 
הדחיה של עבודת האלילים

התשובה לכך היא כפי שרבינו הזקן אומר בשולחן ערוך שלו6, ש״פסח מצרים היה 
בכורי  נתקבצו  שבת,  באותו  פסחיהם  ישראל  וכשלקחו  לחודש,  מבעשור  מקחו 
שהם  להם  ענו  והיהודים  כך״,  עושים  הם  זה  למה  ושאלום  ישראל  אצל  מצרים 
הולכים לקיים את המצווה של ״משכו וקחו לכם צאן ושחטו הפסח7״ – ״משכו ידיכם 
מעבודה זרה8״. הם לא התפעלו ואמרו להם בפירוש: ׳אני הולך לשחוט את העבודה 

זרה שלי, שהיא גם העבודה זרה שלך׳.

מקור 6  זוהר, פרשת תרומה, דף ק״ע עמוד ב׳ )תרגום חופשי(
המצרים  את  מעניש  אתה  מדוע  הקב״ה:  את  המלאכים  שאלו  ים-סוף  קריעת  שבזמן  מספר  הזוהר 

ומציל את בני ישראל? הרי אלו ואלו עובדי עבודה זרה!

סּוף,  ַים  ֶאת  ָלֶהם  ִלְקרַֹע  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְוָרָצה  ַליָּם  ָעְברּו  ָרֵאל  שְׂ יִּ ְזַמן שֶׁ בִּ
רּוְך הּוא. ָאַמר  דוֹׁש בָּ ְפֵני ַהקָּ ין ִמלִּ ׁש דִּ ּוִבקֵּ ְמֻמנֶּה ַעל ִמְצַרִים,  א ַרַהב, אוֹתוֹ  בָּ
ין ַעל ִמְצַרִים ְוִלְקרַֹע ֶאת ַהיָּם  ה רוֶֹצה ַלֲעשׂוֹת דִּ ה ַאתָּ ְלָפָניו, ִרּבוֹן ָהעוָֹלם, ָלמָּ
ה עוְֹבֵדי ּכוָֹכִבים  ִדין ֶוֱאֶמת? ֵאלֶּ ְך בְּ ְרכְּ ִעים ְלָפֶניְך, ְוָכל דַּ ם ְרשָׁ ָרֵאל, ֲהֵרי כֻּלָּ ְלִישְׂ
ִגּלּוי ֲעָריוֹת.  ִגּלּוי ֲעָריוֹת, ְוֵאּלּו בְּ ה עוְֹבֵדי ּכוָֹכִבים ּוַמזָּלוֹת. ֵאּלּו בְּ ּוַמזָּלוֹת, ְוֵאלֶּ

ֵאּלּו ׁשוְֹפֵכי ָדִמים, ְוֵאּלּו ׁשוְֹפֵכי ָדִמים.

מקור 7  חומש שמות, פרק י״ב, פסוק כ״א
המדרש מסביר, שמצוות קרבן פסח שניתנה לבני ישראל כהקדמה ליציאת מצרים הייתה בכוונה 

תחילה. השה היה האליל – העבודה זרה – של המצרים, ורבים מהיהודים הושפעו מכך.

מצווה זו בעצם הייתה "מבחן" לבני ישראל, האם הם יכולים להתנתק מהעבודה זרה אליה הורגלו 
במשך שנותיהם במצרים ולשוחטה כקרבן.

צֹאן  ָלֶכם  ּוְקחּו  כּו  ִמשְׁ ֲאֵלֶהם:  אֶמר  ַויֹּ ִישְָׂרֵאל  ְלכל־ִזְקֵני  ה  מֹשֶׁ ְקָרא  ַויִּ
ַסח. ֲחטּו ַהפָּ חֵֹתיֶכם ְושַׁ פְּ ְלִמשְׁ

מכילתא על הפסוק
ְבקּו  ְוִהדָּ ָזָרה  ֵמֲעבוָֹדה  כּו  ִמשְׁ אוֵֹמר,  ִליִלי  ַהגְּ יוִֹסי  ר'  ָלֶכם.  ּוְקחּו  כּו  ִמשְׁ

ִמְצָוה. בְּ

ב. המהפכה היהודית

6( או״ח סת״ל ס״א. 
10( שם, כא. 

8( מכילתא ופרש״י שם, ו. 
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מה הפתיע את המצרים?

מקור 8  טור, אורח חיים סימן ת"ל סעיף א'
הטור מוסיף פרט נוסף. המצרים היו המומים כאשר שמעו שבני ישראל הולכים 

לשחוט את השה.

ים:  ְצִריִּ ָאלּום ַהמִּ תוֹ, ּושְׁ ְרֵעי ִמטָּ כַּ ר אוֹתוֹ בְּ ה ְלִפְסחוֹ, ְוָקשַׁ ל ֶאָחד שֶׂ ְוָלְקחּו ָלֶהם כָּ
נֵּיֶהם  ם ָעֵלינּו. ְוָהיּו שִׁ ִמְצַות ַהשֵּׁ ַסח בְּ ם פֶּ יבּו: ְלׁשֲֹחטוֹ ְלשֵׁ ה ֶזה ָלֶכם? ְוֵהשִׁ ָלמָּ

וֲֹחִטין ֶאת ֱאלֵֹהיֶהן. שּׁ ֵקהוֹת ַעל שֶׁ

<< הרבי 
מה השתנה?

היו  שהם  הזמן  בכל  בשר  אכלו  היהודים  הרי  הב״ח9:  שאלת  ידועה 
זאת  נלך10״,  ובבקרנו  ״בצאננו  לפרעה:  משה  שאמר  כפי  במצרים, 
אומרת, שליהודים היו בהמות, והיו שוחטין ואוכלין מהם. הם כמובן 
לא יכלו לאכול בשר יחד עם המצרים – ״כי לא יוכלון המצרים לאכול 
את העברים לחם כי תועבה היא למצרים״11, אך היהודים בעצמם אכלו 
בשר בכל הזמן בארץ גושן, ולא רק במשך חיי יוסף, אלא גם במשך כל 

המאתים ועשר שנים שהיו בשעבוד מצרים, והמצריים ידעו זאת.

ואם כן, מהי המעלה של שבת הגדול שהיהודים אמרו שהם הולכים 
לשחוט שה? מדוע קהו שיניהם של המצרים?

הב״ח שואל שאלה פשוטה: מה בדיוק הייתה מסירות הנפש הגדולה של בני ישראל בשחיטת קרבן 
לפתע  מדוע  דבר.  להם  עשו  לא  והמצרים  שנים,  מאות  במשך  במצרים  בשר  אכלו  הרי  הם  פסח? 

נחשבה השחיטה כמסירות נפש?

<< הרבי 
הצהרת אמונה יוקדת

אלא, שבכל השנים היהודים אמרו שהם רוצים לאכול בשר, ובשבת הגדול היו בני 
ישראל במעמד ומצב שהם לא התביישו ולא התפעלו, אלא אמרו בפירוש: אני הולך 
לשחוט את העבודה זרה שלך. והאפשרות לכך היא – כיון שאנו שוחטים את העבודה 

זרה שלנו! 

- אף שלכאורה היו יכולים להשיב ברמז, במילים שמשתמעוֹת לשני צדדים, מבלי 

רבי יואל סירקיש )1561–1640(.  

חיבורו  שם  על  "הב"ח"  מכונה 
ארבעת  על  חדש"  "בית   – הנרחב 
האחרונים  מגדולי  הטורים. 
והפוסקים בדורות האחרונים. עודד 
הוראת דקדוק עברי והוראת חשבון. 

נשיאה השלישי של מדינת ישראל 
חמישה- דור  הינו  שז"ר  זלמן  מר 

עשר לב"ח. 

9( או״ח סימן ת״ל ס״ב. 
10( שם יו״ד, ט. 

11( מקץ מג, לב. 

סירקיש   יואל  אשר  בן  יעקב  רבי 
  .)1343-1270(

ארבעה טורים או ה"טור" הוא קובץ 
בן  יעקב  רבי  שכתב  הלכה  פסקי 

אשר, המכונה גם בעל הטורים.

סירב  התורנית  גדולתו  למרות 
כדיין.  שימש  אך  ברבנות  לשמש 
אורח חייו היה של חיי דוחק – כפי 
התפשט  ספרו  עצמו.  על  שהעיד 
המקור  והוא  ישראל,  תפוצות  בכל 
ההלכות  רוב  של  ולניסוח  למבנה 
שנכתב  ערוך"  "שולחן  בספר 

כמאתיים שנה מאוחר יותר.



11 10

לומר במילים ברורות, כדרך ה״דיפלומטים״ הידועים, או אפילו לשתוק... ולהניח 
למצריים לפרש את הדבר כרצונם12 –

אלא שהיהודים לא התביישו ולא התפעלו, ואמרו בפירוש שהם הולכים לקיים את 
הציווי ״משכו ידיכם מעבודה זרה ושחטו הפסח״ – שהם הולכים לשחוט את העבודה 
זרה של מצרים. אפילו שהם עדיין היו במצרים, וידעו שצריכים לחכות שם עוד כמה 

ימים עד שיבא הנס הגדול של למכה מצרים בבכוריהם.

את  הכילו  המצרים  הנפש.  מסירות  הצריכו  לא  הבשר  ואכילת  השחיטה  עצם  שאכן  מסביר  הרבי 
העובדה שהיהודים אוכלים בשר. מסירות הנפש התבטאה בכך שהצהירו בריש גלי שהם שוחטים 
את השה בתור קרבן פסח. הם הכריזו שהם עושים זאת בתור מצווה דתית שמסמלת ״משכו ידיכם 

מעבודה זרה״. מעשה זה היה התרסה נגד אלילם של המצרים! 

הפסח,  שלפני  בשבת  בבכוריהם״  מצרים  ד״למכה  גדול״  ה״נס  היה  זה,  ידי  ועל 
ש״ממנה מתברכים כל הימים״, כולל גם ימי הפסח שבהם היתה היציאה ממצרים.

 משיחת ש״פ צו, שבת הגדול, ח׳ ניסן, ה׳תשל״א. רשימת השומעים בלתי מוגה.

תורת מנחם, כרך ס״ד ע׳ 11

לסיכום:

 – כוחו  את  שהחלישה  התקוממות  קמה  עצמו  המצרי  העם  שמקרב   – הגדול  לנס  זכו  ישראל  בני 
משום שהם עצמם עשו משהו דומה. 

חלק גדול מעם ישראל נטמע בתרבות המצרית ואף עבד עבודה זרה. על מנת לזכות ליציאת מצרים 
מצוות  את  קיימו  כאשר  לקב״ה.  ולהתחבר  התרגלו,  אליה  זרה  מהעבודה  להתנתק  צריכים  היו  הם 
קניית שה, החזקתו בבית במשך שלושה ימים, ואחר כך שחטוהו כקרבן, הם ביטאו את התנתקותם 

המושלמת מתרבות העבודה הזרה המצרית. 

לומר  הכח  את  להם  שנתן  מה  וזה  זרה,  מעבודה  התנקות  של  עמוק  תהליך  של  תוצאה  הייתה  זו 
למצרים בגאון: אנו שוחטים את העבודה זרה שלכם. 

וללא  התנצלויות  ללא  כנה,  באופן  זרה,  מהעבודה  ישראל  עם  של  הנפשית  ההתנקות  תהליך 
"דיפלומטיה", זיכה אותם באחד הניסים הגדולים והמיוחדים שאירעו לעם ישראל במהלך הדורות – 

חלק מהאויב פונה נגד עמו ופותח נגדו במלחמה.

,

*

12( כפי שכבר דובר )שיחת פורים סס״ד ואילך( אודות אלו ששותקים ולא 
אומרים מאומה, כמו ״איוב ששתק )סוטה יא, א(, כך, שהיו יכולים לפרש 

את שתיקתו )אם הוא סבור כבלעם או כיתרו( כרצונם.
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משיעור זה יכולים אנו ללמוד שתי נקודות חשובות:

א. גאווה יהודית

וגאים, הבוחרים לעשות טוב. הם מגלים מעורבות במתרחש בקרב עם  יהודים רבים, טובים  ישנם 
נוח להם להחצין את עובדת היותם  ישראל ובארץ ישראל. אך לעתים הם נמצאים במצב שבו לא 
יהודים, או שלא נוח לנו שתתגלה ברבים העובדה שהם עושים מעשה טוב כלשהו או תומכים בארגון 
יהודי. הם אומרים לעצמם: מה שחשוב הוא העשייה והקשר העמוק לעם ולארץ ישראל. לא צריך 
לפרסם את המעשה. לא בכל מקום צריכים לדעת שאני יהודי. לא בכל סיטואציה אני חייב לספר 
שאני תומך בארגוני צדקה וחסד. לא כולם צריכים לדעת על מה שאני עושה. ֱהֵיה יהודי בבית, ואדם 

בצאתך!

מסיפור קרבן הפסח של עם ישראל במצרים אנו למדים שאמנם קניית השה והקרבתו כקרבן היו 
מעשים כבירים, אך האמירה שבאה יחד איתה הייתה חשובה עוד יותר. מטרת מצוות קרבן הפסח 
הייתה עבור ההצהרה שבאה איתה, שהיהודי יאמר לעצמו ולמצרים שסביבו: אני מתנתק מהעבודה 

זרה ומאמין בה׳.

בה׳  שלנו  הפנימית  ושהאמונה  מאוד,  חשובות  מקיימים  שאנו  שהמצוות  ברור  אנו.  בחיינו  גם  כך 
תהיה זכה וטהורה. אך ההצהרה הפומבית שאנו מוסיפים לכך – חשובה לא פחות. העובדה שאיננו 
מתביישים בעובדת היותנו יהודים ואנו גאים במעשינו הטובים, חשובים מאוד, לנו, מבחינה אישית, 

ואף לחברה שסביבנו ולדור הצעיר אותו אנו מחנכים.

ב. דוגמה אישית

חשובה  צדקה  מטרה  עבור  לתרום  מהם  ומבקש  מידידיו  כמה  עם  בביתו  פגישה  קובע  אדם  כאשר 
אתם  כמה  דולר,  אלפים  עשרת  תורם  אני  "חברים,  יאמר,  באם  יותר,  הרבה  יצליח  הוא  כלשהי, 

תורמים?"

לפעול  אחרים  על  להשפיע  יכול  הוא  המטרה,  למען  להקריב  מוכן  שהוא  מראה  עצמו  האדם  אם 
באותה הדרך. כל זמן שהוא משאיר את ארנקו עמוק בכיס, חבריו לא יצאו מגדרם לסייע למטרה. 

והתנתקו  נפרדו  הם  בו  נפשי  למצב  הגיעו  היהודים  כאשר  לכך.  הביטוי  את  רואים  אנו  בפרשתנו 
גם  בגאון  זאת  לומר  הכוח  את  קיבלו  הם  רבות,  שנים  במשך  עבדו  הם  שאותה  זרה  מהעבודה 

למשעבדיהם – המצרים.


