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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
שבת הגדול תשע"ה

שבת קודש הבא עלינו לטובה, שהוא השבת 

"שבת  ישראל  כל  בפי  נקרא  הפסח,  חג  שלפני 

הפוסק  ישראל  של  מאורם  שכתב  כמו  הגדול", 

אורח  ב"טור  הטורים  בעל  יעקב  רבינו  הגדול 

חיים" )הלכות פסח סימן תל(:

"שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, 

גדול, שפסח מצרים  נס  בו  והטעם לפי שנעשה 

מקחו בעשור כדכתיב )שמות יב-ג( בעשור לחודש 

הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית, 

ה'  ביום  היה  ממצרים  ישראל  שיצאו  ופסח 

בחודש  שעשרה  ונמצא  עולם,  בסדר  כדאיתא 

לפסחו  שה  אחד  כל  להם  ולקחו  שבת,  היה 

המצריים  ושאלום  מטתו,  בכרעי  אותו  וקשר 

למה זה לכם, והשיבו לשחטו לשם פסח במצות 

ששוחטין  על  קהות  שיניהם  והיו  עלינו,  השם 

ועל  דבר,  להם  לומר  רשאים  היו  ולא  אלוהיהם, 

שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול".

מצינו  מרובה,  בתוספת  זה  טעם  כעין  והנה 

התוספות  בעלי  הראשונים  רבותינו  בדברי 

יום( בשם המדרש, כי לא רק  )שבת פז: ד"ה ואותו 

יכולים  היו  ולא  שיניהם,  את  חרקו  שהמצרים 

אלוהיהם,  את  לשחוט  שהולכים  על  דבר  לומר 

גרמה  בשבת  הפסח  שלקיחת  ועוד,  זאת  אלא 

לכך שבכורי המצרים נלחמו והרגו את אבותיהם, 

והנה הם דברי התוספות בלשון קדשם:

"ועל כן קורין אותו שבת הגדול, לפי שנעשה 

בו נס גדול, כדאמרינן במדרש כשלקחו פסחיהם 

העולם  אומות  בכורות  נתקבצו  שבת,  באותה 

אמרו  כך,  עושין  היו  למה  ושאלום  ישראל  אצל 

הלכו  מצרים,  בכורי  שיהרוג  לה'  פסח  זבח  להן 

אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו 

והרגו  מלחמה  בכורות  ועשו  רצו,  ולא  ישראל 

למכה  )תהלים קלו-י(  מהן הרבה, הדא הוא דכתיב 

מצרים בבכוריהם".

 ויאבר המהרש"א מתבע
נתקוצב רק הוכברים

אגדות  בחידושי  מצינו  זה  בענין 

להמהרש"א )שם ד"ה ואותו יום( שמשלב את שני 

הטעמים, הטעם שהביא ה"טור" כי הנס בשבת 

הגדול היה, שקהו שיני המצרים על ששוחטים 

הטעם  עם  דבר,  לומר  יכלו  ולא  אלוהיהם  את 

שהבכורים  היה  שהנס  התוספות  שהביאו 

נלחמו עם אבותיהם והרגו מהם, בהקדם לבאר 

המדרש,  בשם  הנ"ל  התוספות  שכתבו  מה 

"נתקבצו  פסחיהם:  את  ישראל  כשלקחו  כי 

ושאלום  ישראל  אצל  העולם  אומות  בכורות 

למה היו עושין כך".

נתקבצו  מדוע  המהרש"א,  כך  על  מתמה 

לקיחת  על  ישראל  את  לשאול  הבכורים  דוקא 

הבכורים  ידעו  לא  עדיין  בתחילה  הלא  הפסח, 

עד  מצרים,  בכורי  את  להרוג  הקב"ה  שעתיד 

את  לוקחים  הם  למה  ישראל  את  ששאלו 

הפסח, ואמרו להם: "זבח פסח לה' שיהרוג בכורי 

יותר  הבכורים  נתקבצו  כן  אם  מדוע  מצרים", 

על  ישראל  את  לשאול  כדי  המצרים,  משאר 

לקיחת הפסח.

הידוע  פי  על  בזה  הענין  המהרש"א  ומבאר 

כי מזל טלה השולט בחודש  מדברי הקדמונים, 

המזלות,  לכל  ובכור  ראש  הוא  ניסן  הראשון 

מזלם  שהוא  בחשבם  לטלה  עבדו  והמצרים 

והוא אלוהיהם, לכן היו זהירים גם בכבוד הטלה 

למטה, ומטעם זה בחרו המצרים דוקא בבכורים 

חשבו  כי  הטלה,  את  לעבוד  הכמרים  שיהיו 

שמצד היותם בכורים ראויים הם לעבוד עבודה 

זרה לבכור המזלות, לכן כאשר לקחו ישראל את 

לקרבן  להקריבו  המצרים  אלוהי  שהוא  הטלה 

פסח לה', נתקבצו דוקא הבכורים שהיו הכמרים 

הם  למה  ישראל  את  לשאול  לטלה,  שעבדו 

לוקחים את אלוהיהם.

שהם  ישראל  להם  השיבו  כאשר  והנה 

מצרים",  בכורי  שיהרוג  לה'  פסח  "זבח  לוקחים: 

היו שיניהם של הבכורים קהות על ששוחטים את 

וגם על שהם עצמם עתידים להיהרג,  אלוהיהם, 

ולא היו יכולים לומר דבר מחמת הפחד, ואז הלכו 

ישראל  את  שיוציאו  מהם  לבקש  אבותיהם  אל 

ממצרים כדי שלא ימותו הבכורים ולא הסכימו, 

וערכו הבכורים עם אבותיהם מלחמה והרגו מהם. 

נמצא לפי זה כי שני הטעמים - הטעם של ה"טור" 

שהיו שיניהם קהות ולא אמרו דבר, והטעם של 

עולים  אבותיהם  את  הרגו  שהבכורים  התוספות 

בקנה אחד כפתור ופרח.

אלא שעתה מוטלת עלינו חובת הביאור, לשם 

מה סיבב הקב"ה נס גדול זה בשבת שלפני פסח, 

הפסח  קרבן  את  ישראל  שלקחו  מה  שבעקבות 

בשבת, הרגו הבכורים את אבותיהם שלא הסכימו 

להוציא את ישראל ממצרים, הלא כלל גדול הוא 

שאין הקב"ה עושה נס בחינם, ומאחר שלא יצאו 

פסח  בליל  אם  כי  שבת,  באותו  ממצרים  ישראל 

איזו  מצרים,  בכורי  כל  את  הקב"ה  שהרג  אחרי 

זה שהקדימו הבכורים להרוג  תועלת היתה בנס 

בשבת שלפני פסח את אבותיהם.

עוד ראוי להתבונן במה שנתייגעו כל שלטי 

לבאר  הדורות,  בכל  הדרשנים  בעלי  הגיבורים 

לכנות  ז"ל  חכמינו  שבחרו  הטעם  פרד"ס  בדרך 

שבת זה שלפני הפסח "שבת הגדול", שהרי היה 

אפשר לכנותו "שבת הנס", על שם הנס שנעשה 

הבכורים  שם  על  הבכורים",  "שבת  או  להם, 

שהרגו את אבותיהם, או "שבת הפסח", על שם 

"שבת  לכנותו  ככה  על  ראו  מה  הפסח,  לקיחת 

הגדול" ואיך זה מתקשר עם הנס.

 איך זכב המצרים שיתקתש
שם שמים עש יתם

פי  על  זה  כל  ליישב  יאיר  דברינו  פתח 

הרה"ק  של  הטהורה  ממשנתו  יקרה  הקדמה 

 הנס ה תבש ושות ה תבש

 ששים ריובא וכברים הר ב ששים ריובא אובתיהם
כתי שהיבת כשים שקתש שם שמים ומיתתם
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ב"קדושת  זי"ע  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי 

דיבר  אשר  ואשלחך(,  לכה  ד"ה  שמות  )פרשת  לוי" 

בקדשו לבאר מה שהביא הקב"ה בעצמו מכת 

של  בהגדה  שדרשו  כמו  המצרים,  על  בכורות 

בארץ  "ועברתי  יב-יב(:  )שמות  שכתוב  מה  פסח 

כל  והכיתי  מלאך,  ולא  אני  הזה,  בלילה  מצרים 

אלוהי  ובכל  שרף,  ולא  אני  מצרים,  בארץ  בכור 

מצרים אעשה שפטים, אני ולא השליח, אני ה', 

אני הוא ולא אחר".

מלא  מקרא  הלא  לוי",  ה"קדושת  מתפלא 

תצא  לא  עליון  "מפי  ג-לח(:  )איכה  הכתוב  דיבר 

המדרש:  בשם  רש"י  ופירש  והטוב".  הרעות 

"אמר רבי יוחנן מיום שאמר הקב"ה )דברים ל-טו( 

לא  וגו',  הטוב  ואת  החיים  את  לפניך  נתתי  ראה 

מאליה  באה  הרעה  אלא  מפיו,  וטובה  רעה  יצא 

לעושה רע, והטוב לעושה טוב". אם כן איך הביא 

הקב"ה בעצמו מכת בכורות על המצרים. על כך 

הוא מבאר בלשון קדשו:

"אמנם נבאר דבאמת מאתו יתברך לא תצא 

עינינו  יפקחו  וכאשר  הטובות,  כל  רק  הרעה 

עצמם,  לרשעים  המגיע  תועלת  גודל  לראות 

מחמת הכאה שמכה השי"ת אותם, נראה בחוש 

התועלת הגדולה, רק הרשעים האומות בעצמם 

ולכסוף  אין להם לב להבין להתלהב ולהשתוקק 

באהבה עזה וחמדה, לקבל ההכאה באהבה וברוב 

על  השם  בנועם  לחסות  וחמדה,  ותשוקה  חיבה 

ידי ההכאה זו.

דידוע דעל ידי הכאת מצרים נתגדל ונתקדש 

נודע  לא  אשר  בעולם  והקדוש  הגדול  שמו 

ונתקדש  נתגדל  בכל הכאות רשעים  וכן  עדיין... 

הכאתו  ידי  דעל  וכיון  והקדוש...  הגדול  שמו 

לכסוף  לו  יש  כמה  הגדול,  שמו  ונתקדש  נתגדל 

ולהשתוקק לזכות זה שעל ידו יתגדל שמו הגדול 

ושאני גורם לזה, מה נחמד ומה נעים, ומה מתוק 

לחכי ומה ערב עלי, כל ההכאות והיסורים, שעל 

אמנם  בעולם.  הגדול  שמו  ויתקדש  יתגדל  ידי 

ולבם  סתומות  ועיניהם  לב  ערלי  הם  האומות 

ידי  על  להם  להגיע  שיוכל  טובות  להבין  אטום 

ההכאות הללו".

כאן משתפך ה"קדושת לוי" בדבריו הנוראים 

אשר  את  בחוש  המראים  אש,  להבות  חוצבי 

אמרו עליו יודעי חן, שהיה בו ניצוץ מנשמת רבי 

עקיבא, שהשתוקק כל ימי חייו למסור נפשו על 

קדושת ה':

"לא כן אם דבר כזה היה אירע לנו, אז מרוב 

שכלינו אשר ניתן לנו מאת אדון כל, היינו מקבלים 

כדי  והיסורין,  המכות  כל  וחמדה  תשוקה  ברוב 

ויתקדש שמו של  ידי הכאות האלו יתגדל  שעל 

כל  ומצפים  עומדים  ואנחנו  הכל,  בורא  בוראנו 

הימים לזה, כמו שאמרו חז"ל )ברכות סא:( שאמרו 

תלמידיו של רבי עקיבא עד כאן, אמר להם בכל 

יום ויום הייתי מצפה מתי יבא לידי, כי זה עיקר 

כליותינו,  וחמדת  נפשינו  ותאות  לבבינו  מגמת 

בשביל  ונשמתינו  ורוחינו  נפשינו  את  למסור 

ועריבות  וחביבות  ידידות  ומה  בוראינו,  אהבת 

באש  לבוא  הן  עלינו,  המכות  וכל  היסורים  כל 

והן במים, בשביל שעל ידי מכות יתגדל ויתקדש 

שמו הגדול".

לפי  לוי"  ה"קדושת  מבאר  בשלח  בפרשת 

יד- )שמות  סוף  ים  בקריעת  שנאמר  מה  האמור 

ל(: "ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, 

וירא  הים,  שפת  על  מת  מצרים  את  ישראל  וירא 

במצרים,  ה'  עשה  אשר  הגדולה  היד  את  ישראל 

וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו". ויש 

לדקדק, הלא ידוע כי "יד הגדולה" היא כינוי למדת 

למדת  כינוי  שהיא  החזקה"  "יד  לעומת  החסד 

הדין, אם כן כאן שמתו מצרים על שפת הים שזה 

"וירא  היה מעשה גמור של דין, איך שייך לומר: 

ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים". 

ומתרץ ה"קדושת לוי" בלשון קדשו:

היו  שהם  למצריים  גדול  חסד  היה  זה  "כי 

כלים לניסי ה', שעל ידם נתקדש שמו הגדול והיו 

העם יראים את ה' מפחדו ומהדר גאונו. וזהו וירא 

במצרים,  ה'  עשה  אשר  הגדולה  היד  את  ישראל 

כלומר החסד אשר עשה ה' במצרים, ומפרש איזה 

חסד היה למצרים, ואמר הפסוק ]ויראו העם את 

ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו[, שהחסד הוא שהם 

בה',  ויאמינו  ה'  את  יראים  העם  שיהיו  כלים  היו 

כלומר שהיו כלים להאמונה בה'".

ופלא, במה  זה יש לתמוה הפלא  אמנם לפי 

לעבודה  כמרים  שהיו  מצרים  בכורי  באמת  זכו 

שם  שיתקדש  כלים  שיהיו  הגדול  לחסד  זרה, 

בכבודו  שהקב"ה  כך  כדי  עד  ידם,  על  שמים 

ובעצמו הכה כל בכור בארץ מצרים שלא על ידי 

והמצרים  פרעה  הוציאו  מכך  וכתוצאה  שליח, 

שמים  שם  ונתקדש  ממצרים,  ישראל  את 

ביציאת מצרים שהיא שורש לכל המצוות שהן 

במתן  הקב"ה  שפתח  כמו  מצרים,  ליציאת  זכר 

"אנכי  כ-ב(:  )שמות  הדברות  עשרת  את  תורה 

מבית  מצרים  מארץ  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה' 

"כדאי  המכילתא:  בשם  רש"י  ופירש  עבדים". 

היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי".

 ושות ה תבש הוינב  ם הוכברים
שאין ממש וטשה אשבהי המצרים

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ישראל  זקני  לכל  משה  "ויקרא  יב-כא(:  )שמות 

ויאמר אליהם משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם 

בשם  ו(  )שם  רש"י  ופירש  הפסח".  ושחטו 

המכילתא: "ולפי שהיו שטופים בעבודת כוכבים 

אמר להם משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודת 

כוכבים וקחו לכם צאן של מצוה". הרי לנו דברים 

זרה  בעבודה  שטופים  היו  ישראל  שגם  ברורים 

בכורי  כי  יבין  והמשכיל  במצרים,  טלה  מזל  של 

מצרים שהיו הכמרים לעבודה זרה הם השפיעו 

לרעה על ישראל, עד ששקעו בטומאת העבודה 

זרה של מזל טלה.

ממצרים  לגאולתם  הכנה  לעשות  כדי  לכן 

צוה הקב"ה לישראל, שיקחו בשבת הגדול את 

הטלה אלוהי המצרים כדי לשוחטו לקרבן פסח 

מושכים  שהם  ישראל  גילו  זו  ובלקיחה  לה', 

אלא  טלה,  מזל  של  באלוהות  מלהאמין  ידיהם 

הם מאמינים באמונה שלימה שאין למזל טלה 

שום כח עצמי, אלא ככל המזלות תלוי גם הוא 

בה' אלקי ישראל, שברא את כל העולם ושולט 

בכל הכוכבים והמזלות.

לישראל  הקב"ה  שצוה  הטעם  להוסיף  ויש 

על  בשבת,  דוקא  זרה  מעבודה  ידיהם  שימשכו 

)שבת קיח:(: "כל המשמר  פי מה ששנינו בגמרא 

 מתרש: הוכברים השכב שוקש מאובתיהם שיסכימב
שהבציא את ישראש ממצרים כתי ששא ימבתב

 כאשר סירוב אובתיהם שהבציא את ישראש ממצרים,
נשחמב עמהם הוכברים בהר ב ששים ריובא מאובתיהם

 מכישתא תרשו"י: ששים ריובא וכברים מתב ושיש פסח
כתי שהיבת קרון כפרה עש ששים ריובא ישראש

 הוכברים שהיב כמרים קשקשב את ישראש שיעותב עובתה זרה,
שכן נהר ב בנעשב קרון כפרה שכש ישראש
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כדור  זרה  עבודה  עובד  אפילו  כהלכתו  שבת 

אנוש מוחלין לו". וביאר ה"בית יוסף" )או"ח סימן 

רמב( הטעם לכך: "מפני ששבת שקולה כנגד כל 

המצוות )ירושלמי ברכות ט.(, שהיא מורה השגחה 

שהוא  וכיון  השמים,  מן  ותורה  העולם  וחידוש 

שומר שבת ודאי העבודה זרה שעובד אינו מפני 

ידי  על  מחילה  תוחלת  לו  יש  ולכן  בה,  שמאמין 

תשובה". הרי מבואר כי שמירת שבת היא כפרה 

על עבודה זרה, לכן שבת הוא יום ראוי למשוך 

ידיהם מעבודה זרה.

את  ישראל  שלקחו  הבכורים  ראו  וכאשר 

מיד  באו  לה',  פסח  לקרבן  לשוחטו  כדי  הטלה 

אלוהי  הטלה  את  לוקחים  אתם  מדוע  ושאלו 

להאמין  אתכם  לימדנו  כבר  הלא  המצרים, 

שהם  ישראל  להם  ענו  כך  על  באלוהותו. 

"זבח פסח לה' שיהרוג בכורי מצרים",  לוקחים: 

המזלות  בכור  הטלה  את  שלקחו  כלומר 

בכך  להראות  כדי  לה',  פסח  לקרבן  לשוחטו 

שום  לו  שאין  שלימה  באמונה  מאמינים  שהם 

הפסח  הקרבת  ובזכות  ה',  מבלעדי  עצמי  כח 

יהרוג הקב"ה את כל בכורי מצרים שהיו כמרים 

למזל טלה בכור המזלות.

כי  נראה דבר פלא,  והנה כאשר נתבונן בזה 

הטלה  את  ישראל  שלקחו  הגדול  שבת  באותו 

הבכורים  על  גם  השפיעו  לה',  פסח  לשוחטו 

כי  באלוהיהם,  ממש  שאין  לראות  הכמרים 

כאשר ראו הבכורים שלקחו ישראל את הטלה 

במצרים  הכמרים  מכל  והנה  לה',  לשוחטו  כדי 

אין פוצה פה ומצפצף למנוע הביזיון הגדול של 

עליהם,  היהודים  פחד  נפל  כי  המצרים,  אלוהי 

השכילו להבין שאין שום ערך באלוהי המצרים, 

לכן הלכו אל אבותיהם לבקשם שישמעו בקול 

להוציא  טלה  מזל  על  השולט  ישראל  אלקי  ה' 

עדיין  כי  הסכימו  וכשלא  ממצרים,  ישראל  את 

האמינו באלוהי המצרים שיושיע אותם, נלחמו 

עמהם הבכורים והרגו אותם.

 שש מאבת אשף וכברים הר ב
את שש מאבת אשף אובתיהם

זו במסילה נעלה לבאר נפלאות דרכי  בדרך 

לקחת  לישראל  שצוה  הסיבות,  כל  מסבב  ה' 

לעקור  כדי  לה'  פסח  הטלה  את  הגדול  בשבת 

הגדול  לנס  בכך  וסיבב  מקרבם,  זרה  עבודה 

אותם,  והרגו  אבותיהם  עם  הבכורים  שנלחמו 

שוחר  במדרש  גדול  חידוש  שמצינו  מה  פי  על 

מצרים  "למכה  קלו-י(:  )תהלים  הפסוק  על  טוב 

שבת  באותו  כי  חסדו",  לעולם  כי  בבכוריהם 

הגדול שלפני פסח הרגו הבכורים ששים ריבוא 

מאבותיהם, והנה הוא מאמר המדרש:

ששלח  בשעה  בבכוריהם.  מצרים  "למכה 

הקב"ה מכת בכורות, אמר להם כחצות הלילה ומת 

כל בכור. נכנסו כל הבכורות אצל אבותיהם ואמרו 

אתם  אין  עלינו,  הביא  משה  שאמר  מה  כל  להם, 

מבקשים שנחיה, בואו והוציאו את העברים האלו 

ואמרו,  להם  אנו מתים. השיבו  לאו  ואם  מבינינו, 

אפילו כל המצרים מתים אינן יוצאים מכאן.

מה עשו, נכנסו כל הבכורות אצל פרעה והיו 

הוציא  ממך  בבקשה  ואומרים,  לפרעה  מצווחין 

את העם הזה שבשבילם רעה תבוא עלינו ועליך. 

מה  אלו.  של  שוקיהם  וקפחו  צאו  לעבדיו,  אמר 

חרבו  אחד  כל  ונטלו  יצאו  מיד  הבכורות,  עשו 

והרג את אביו, שנאמר למכה מצרים בבכוריהם. 

למכה  אלא  כאן,  כתיב  אין  מצרים  בכורי  למכה 

הבכורות  הרגו  ריבוא  ששים  בבכוריהם,  מצרים 

באבותיהם".

שסיבב  הטעם  לומר  יש  הפשט  בדרך  והנה 

ריבוא  ששים  בדיוק  הבכורים  שיהרגו  הקב"ה, 

להענישם  כדי  יותר,  ולא  פחות  לא  מאבותיהם 

ששים  את  ששעבדו  הקשה  השעבוד  על  בכך 

ריבוא ישראל, כמו שכתוב )שמות יב-לז(: "ויסעו 

אלף  מאות  כשש  סכותה  מרעמסס  ישראל  בני 

רגלי הגברים לבד מטף".

כוונה  כאן  טמונה  דעתי  עניות  לפי  אולם 

במדרש:  שמפורש  מאחר  כי  עמוקה,  יותר 

את  והרג  חרבו  אחד  כל  ונטלו  יצאו  "מיד 

ששים  הרגו  שהבכורים  לומר  והוסיפו  אביו", 

שגם  מכך  משתמע  הרי  מאבותיהם,  ריבוא 

בניהם הבכורים היו ששים ריבוא ]וכן מפורש 

לפי  נמצא  במכילתא דרשב"י שנביא בסמוך[. 

הרגו  הפסח  לקיחת  ביום  הגדול  בשבת  כי  זה 

כך  ואחר  אבותיהם,  ריבוא  ששים  הבכורים 

בליל פסח הרג הקב"ה עצמו את אותם ששים 

וצריך  אבותיהם,  את  שהרגו  הבכורים  ריבוא 

זה,  גלגל  הקב"ה  שסיבב  מה  להבין  ביאור 

ואחר  אבותיהם  את  תחילה  הבכורים  שיהרגו 

כך הרג אותם בליל פסח.

 שש מאבת אשף וכברים כבפר
תחת שש מאבת אשף ישראש

זו,  רחש לבי דבר טוב לפתור חידה סתומה 

על פי מה שמצינו יסוד נפלא בענין מכת בכורות 

בא  פרשת  דרשב"י  ובמכילתא  הגדול  במדרש 

)שמות יב-ל(, כי בליל פסח הרג הקב"ה שש מאות 

תחת  כופר  בבחינת  שישמשו  כדי  בכורים  אלף 

שש מאות אלף ישראל:

מאות  משש  פחות  אין  אומר,  שמעון  "רבי 

)ישעיה  אלף בכורות שמתו באותו לילה, שנאמר 

מושיעך,  ישראל  קדוש  אלקיך  ה'  אני  כי  מג-ג( 

וגו', ואתן  ָכְפְרָך מצרים כוש וסבא תחתיך  נתתי 

אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך, והכופר ]היה[ 

אחד תחת אחד".

בני  כי  ברורים,  דברים  מזה  למדים  נמצינו 

ישראל שהיו שטופים במצרים בעבודה זרה היו 

תמורתם  כופר  הקב"ה  לקח  לכן  כפרה,  צריכים 

את שש מאות אלף בכורי מצרים שהרג בעצמו 

כפרך  "נתתי  נאמר:  כך  ועל  פסח,  בליל  כביכול 

לפדיון,  לך  היו  "והם  רש"י:  ופירש  מצרים", 

והייתם  ניצלת,  בכורי  בני  ואתה  מתו  שבכוריהם 

ואומר  כ-ח(  )יחזקאל  שנאמר  כמו  כליה  חייבים 

לשפוך חמתי עליהם בארץ מצרים".

שבחר  מה  על  לשבח  טעם  להוסיף  ויש 

תחת  כופר  להיות  מצרים,  בכורי  את  הקב"ה 

מה  לפי  הקב"ה,  של  בכורו  בנו  שהם  ישראל 

שביארנו כי בכורי מצרים שהיו הכמרים לעבודה 

זרה של מזל טלה בכור המזלות, הם שהשפיעו 

מצרים,  של  זרה  בעבודה  להאמין  ישראל  על 

הנה כי כן הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, 

את  שהחטיאו  מצרים  בכורי  את  להרוג  שבחר 

ישראל כדי שיהיו כופר לישראל.

 קתבשת שבי: חסת  תבש עשה הקו"ה עם הוכברים
שהויא עשיהם מכת וכברבת ב רמב שיתקתש שם שמים

 ישבו הפשיאה: איך זכב הוכברים שהיבת כשים שיתקתש
שם שמים והרי תם עש יתי הקו"ה ועצמב כויכבש

 כשנשחמב הוכברים ושות ה תבש עם אובתיהם
בהר ב מהם ששים ריובא נעשב כשים שקתש שם שמים

 "שות ה תבש" – שות שנת שה וב הקו"ה ותבאר "ה תבש"
שהבא מתת החסת שעשה עם הוכברים שהבר ם
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למדנו  כבר  שהרי  ביאור,  צריך  עדיין  אך 

מהמדרש כי בשבת הגדול הרגו הבכורים ששים 

ריבוא אבותיהם, מדוע אם כן לא היו אבותיהם 

של הבכורים כופר לששים ריבוא ישראל, והיה 

כדי  הבכורים  ריבוא  ששים  את  להרוג  נצרך 

מאד  נכון  הדבר  אולם  לישראל.  כופר  להיות 

שאמר  מה  הכתוב,  דיבר  מלא  מקרא  שהרי 

הקב"ה למשה כאשר שב ממדין למצרים )שמות 

בכורי  בני  ה'  אמר  כה  פרעה  אל  "ואמרת  ד-כב(: 

ישראל, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן 

לשלחו, הנה אנכי הורג את בנך בכורך".

בכך נתכוון הקב"ה להוכיח שכל ישראל הם 

להרוג  הקב"ה  עתיד  שהרי  בכורו,  בנו  בבחינת 

את כל ששים ריבוא בכורי מצרים כדי לכפר על 

ששים ריבוא ישראל, ולכאורה היה צריך להרוג 

רק מספר הבכורים שהם כמספר בכורי ישראל 

שאר  יכפרו  ישראל  שאר  ועל  עליהם,  לכפר 

הקב"ה  הוכיח  שמזה  אלא  בהריגתם,  המצרים 

ישראל",  בכורי  "בני  בבחינת:  הם  ישראל  שכל 

בכורי  ריבוא  ששים  כל  להרוג  צריך  היה  לכן 

מצרים כדי לכפר על כל ישראל.

חובת  עלינו  מוטלת  עדיין  זה  לפי  אולם 

מעשי  השגחת  גלגלי  את  להשלים  כדי  הביאור 

ה', לשם מה סיבב הקב"ה בשבת הגדול שיהרגו 

ריבוא  ששים  את  מצרים  בכורי  ריבוא  ששים 

אבותיהם  יכלו  שלא  מאחר  הלא  אבותיהם, 

של  בכורו  בנו  שהם  ישראל  תחת  כופר  לשמש 

הקב"ה, אם כן איזה תועלת צמחה ממה שהרגו 

הבכורים את ששים ריבוא אבותיהם.

 ושות ה תבש נעשב הוכברים
כשים שקתש שם שמים

מה  פי  על  נכבד  רעיון  בזה  לומר  ונראה 

שהביא  הטעם  לוי",  ה"קדושת  מדברי  שלמדנו 

בכורי  על  בכורות  מכת  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה 

תצא  לא  כי מאתו  הוא  גדול  מצרים, אף שכלל 

לבכורים  הוא  גדול  חסד  באמת  כי  הרעות, 

זכו  במה  ושאלנו  השם,  קדושת  על  שנהרגו 

הבכורים שנעשו כלים לקדש שם שמים עד כדי 

כך שהקב"ה בכבודו ובעצמו הרג אותם.

לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  האמור  לפי  אך 

לצוות  שהקדים  ה',  מחשבות  עמקו  מה  להבין 

את  שיקחו  פסח  לפני  הגדול  בשבת  לישראל 

העבודה  את  בכך  לעקור  כדי  לה',  פסח  הטלה 

ראו  וכאשר  מלבם,  המצרים  אלוהי  של  זרה 

מעשיהם,  כנגד  שימחה  מי  שאין  הבכורים 

המצרים,  באלוהי  האמונה  מלבם  גם  נעקרה 

מהם  לבקש  לאבותיהם  הלכו  זה  מטעם  שהרי 

שיוציאו את ישראל ממצרים, כי השכילו להבין 

שאין בכח מזל טלה לפעול כנגד רצון ה'.

נעקרה  כבר  הגדול  בשבת  כי  זה  לפי  נמצא 

העבודה זרה מבכורי מצרים, ואחר כך כשהלכו 

הבכורים לבקש מאבותיהם שיוציאו את ישראל 

האמינו  שעדיין  משום  הסכימו  ולא  ממצרים, 

שיש בכח מזל טלה אלוהי המצרים להכניע את 

ששים  והרגו  הבכורים  עמהם  ונלחמו  ישראל, 

שם  קידוש  בזה  גרמו  הרי  אבותיהם,  ריבוא 

שמים גדול להראות קבל עולם ומלואו שאין הם 

מאמינים עוד במזל טלה אלוהי המצרים.

ובכן איה עט סופר שיכול לתאר את המחזה 

מצרים  בכורי  אלף  מאות  שש  כאשר  המרהיב, 

כמרים שהאמינו ועבדו כל ימי חייהם למזל טלה 

אלוהי המצרים, באים אל אבותיהם להתחנן על 

נפשם שיוציאו את ישראל ממצרים, כי ראו איך 

שלקחו את הטלה אלוהי המצרים להקריבו פסח 

לה', והשכילו להבין שאין שום ממש בכח המזל 

לפעול כנגד ה' אלקי ישראל. 

 - ידי שילוב של שני הדברים  על  כן  כי  הנה 

הכפירה של הבכורים הכמרים באלוהי המצרים 

מאות  שש  הריגת  עם  חייהם,  ימי  כל  שעבדו 

אלף אבותיהם שלא הסכימו להוציא את ישראל 

משום שהאמינו באלוהי המצרים, זכו הבכורים 

לחסד  ומזומנים  מוכנים  להיות  כלים  שנעשו 

ובזכות  בהריגתם,  שמים  שם  שיתקדש  הגדול 

זה הרג אותם הקב"ה בכבודו ובעצמו בליל פסח 

במכת בכורות, ועל ידי זה יצאו ישראל ממצרים 

בקידוש שם שמים גדול.

 ו"שות ה תבש" נת שה
הקו"ה ותבאר "ה תבש"

מעתה הנה מה טוב ומה נעים לבאר הטעם 

פסח  שלפני  השבת  את  לכנות  חכמינו  שבחרו 

שהרגו  הגדול  הנס  שם  על  הגדול",  "שבת 

ידי  שעל  אבותיהם,  ריבוא  ששים  את  הבכורים 

כלים לקדש שם שמים כשהרג אותם  נעשו  זה 

פי הידוע  הקב"ה בליל פסח במכת בכורות, על 

שכתוב  כמו  "גדולה",  נקראת  החסד  מדת  כי 

והגבורה  הגדולה  ה'  "לך  כט-יא(:  א  הימים  )דברי 

והתפארת והנצח וההוד".

בשעה  "גדול"  נקרא  שהקב"ה  מצינו  וכן 

כמו  החסד,  במדת  העולם  את  מנהיג  שהוא 

הגיבור  הגדול  "האל  י-יז(:  )דברים  שכתוב 

קכג.(  ע  )תיקון  זוהר  בתיקוני  ומפרש  והנורא", 

הטעם שנקרא הקב"ה בג' תארים הללו, על שם 

שהוא מנהיג את העולם בג' מדות חסד, גבורה 

חסד,   - הגדול  "האל  קדשו:  ובלשון  ותפארת, 

דאמצעיתא"  עמודא   - והנורא  גבורה,   - הגיבור 

שהיא מדת תפארת.

הגדול",  "שבת  נקרא  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

כי בשבת זה על ידי שהרגו הבכורים את ששים 

לקידוש  כוונה  בלי  בכך  וגרמו  אבותיהם  ריבוא 

עמהם  הקב"ה  שיעשה  כלים  נעשו  שמים,  שם 

בליל  בכורות  מכת  בעצמו  עליהם  להביא  חסד 

ביאור  וזהו  ידם,  על  שמים  שם  שיתקדש  פסח 

בו  שנתגלה  שבת   – הגדול"  "שבת  התואר 

שעשה  החסד  שם  על  "הגדול"  בתואר  הקב"ה 

עם בכורי מצרים, להכינם להיות כלים שיתקדש 

שם שמים על ידם בליל פסח.
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