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 )ה:נ' תה" (ָזַבח-ֲעֵלי ְבִריִתי ּכְֹרֵתי ֲחִסיָדי ִלי-ִאְספּו"

  מעוז-יונה בר

  
: לושה שלביםוהביצוע אמור היה להתחלק לש, מצוות אכילת השה במצרים נאמרה למשה ולאהרון בראש חודש

ודמו יינתן , ביום ארבעה עשר בין הערביים יישחט וייצלה בשלמותו, בעשור לחודש יילקח השה החי אל הבית
ובליל חמישה עשר ייאכל עד תומו על מצות ומרורים על ידי המנויים עליו כשהם , על המשקוף ושתי המזוזות

ולה צורפו , זכור את המעשה ולשמר אותו בעתיד ל-עוד הוראה ניתנה להם ). יג- ט:יב(לבושים ונכונים לדרך 
  ). כ- יד:יב(חובת קיום החג במשך שבעה ימים ואיסור אכילת חמץ : שני חידושים עיקריים

, הוא חוזר בעיקר על חובת מריחת הדם, כאשר משה מוסר לזקני ישראל את ההוראה לאכילת השה במצרים
בלי לפרט מה "  ַהּזֹאתָהֲעבָֹדה" הוראה לשמור לדורות את ונותן, מוסיף איסור לצאת מפתח הבית כל אותו לילה

  ).כז-כא(מכל תנאי העבודה יידרש גם בעתיד 
ואז , חוזרת התורה לדיני הפסח, רק לאחר שתוארה מכת בכורות ואחריה יציאת בני ישראל ממצרים בפועל

   1 ):נ- מג(מתברר שאכילתו מותרת רק לבן ישראל נימול ולעבדיו הנימולים 
ָּכֶסף ּוַמְלָּתה אֹתֹו ָאז -תֶעֶבד ִאיׁש ִמְקנַ - ְוָכל.יֹאַכל ּבֹו-ֵנָכר לֹא-ֶּבן-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח ָּכל-ֶאל' אֶמר הַוּיֹ

 .בֹו- ְוֶעֶצם לֹא ִתְׁשְּברּוַהָּבָׂשר חּוָצה-ַהַּבִית ִמן-תֹוִציא ִמן- ְּבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא.ּבֹו-יֹאַכל- ּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר לֹא.יֹאַכל ּבֹו
ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח ָהָאֶרץ -ִהּמֹול לֹו ָכל' ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלה- ְוִכי.ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו אֹתֹו-ָּכל
   .ר ַהָּגר ְּבתֹוֲכֶכם ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח ְוַלּגֵ .יֹאַכל ּבֹו-ָעֵרל לֹא-ְוָכל

או שמא מדובר , השאלה המתבקשת היא אם גם בפסח מצרים נהגו ההגבלות המחייבות מילה כתנאי לאכילתו
, "ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר-ִכי"ו, "ֶאְזַרח"כיוון שהפסוקים הסמוכים מזכירים מושגים כמו , בהוראה רק לדורות הבאים

  :לוש תשובות לשאלה זונציג כאן ש. המכוונים בבירור לשהות בארץ
 ;ה ,ה ג" רלמיירוש( "אחר במקום ועשירים במקומן עניים תורה דברי"תשובה אחת מתבססת על העיקרון 

  : ולפיה ההגבלות שחלות בפסח דורות חלו גם בפסח מצרים, )נח טור ד דף
 תא ליתן ?])שם" [ֻחַּקת("  חוקהל"ת מה - )שם מג" (יֹאַכל ּבֹו-ֵנָכר לֹא-ֶּבן-ָּכל"ו) מח:יב" (יֹאַכל ּבֹו-ָעֵרל לֹא-ְוָכל"

.ובהכת בו שמיעט מדברים חוץ ,ריםמצ בפסח דורות בפסח האמור ואת דורות בפסח צריםמ בפסח האמור
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ולכן , בני ישראל קיבלו במצרים מראש את ההוראה למול עצמם ואת בני ביתם כתנאי לאכילת השה, לפי דעה זו
  :אין היא מזכירה את חובת המילה בתוכם,  פסח מצרים לפסח דורותכאשר מסכמת המשנה את ההבדלים בין

                                                             
   היא עובדת בכירה במפעל מקראות .  יסוד ביהדותילימודמרכז ל ובך"יונה בר מעוז לימדה באוניברסיטה במחלקה לתנ' גב

  .עוסקת בהתקנת פירושי המפרשיםו, "הכתר"גדולות 
אמר , משל למלך שעשה משתה לאוהביו":  שנדון במאמר)ה ,יט(ר " המשכו של המדרש בשמיפל עכותרת המאמר ניתנה    1

 מפני ...להים עשה משתה להם צלי אש-כך הא, כנס אחד מהם לכאןעל כל המסובין אל י) סימן ,תג(=אם אין סימנטרי : המלך
, מיד כל הנולד במצרים נמולו לשעה קלה, אם אין חותמו של אברהם בבשרכם לא תטעמו ממנו: אמר להם, שגאלן מן הצרה

   ".'ָזַבח-ֲעֵלי ְבִריִתי ּכְֹרֵתי ֲחִסיָדי ִלי-ִאְספּו'עליהם נאמר 

 הוצגו כאן דברי המדרש יםלנוחות הקורא(ט "ירושלים תשל, מהדורת אפשטיין, )מג ,יב( מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי   2
 . בפסח מצרים ובפסח דורות הכתוב מדבר–  ֻחַּקת ַהָּפַסחזֹאת" : פסחא טו, בא,ובמכילתא דרבי ישמעאל ,)משוחזרים במלואם

ֻחּקָֹתיו -ְּכָכלתלמוד לומר ? פסח דורות מנין,  מצריםאין לי אלא פסח; בפסח מצרים הכתוב מדבר: יונתן אומר' ר. יאשיה' דברי ר
ומה תלמוד , אחד זה ואחד זה בפסח מצרים ובפסח דורות הכתוב מדבר: נם לו רבי יאשיה). ג: ט'במ (ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּו אֹתֹו- ּוְכָכל

 .ל"ירושלים תש, רבין-  מהדורת הורוויץי"עפ. " בואלא בא הכתוב ללמד בו דברים המחוסרים? ִמְׁשָּפָטיו- ֻחּקָֹתיו ּוְכָכל-ְּכָכללומר 
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 שתי ועל המשקוף ועל, אזוב באגודת הזאה וטעון, 'ֶּבָעׂשֹר'מ מקחו מצרים פסח? דורות לפסח מצרים פסח בין מה
.שבעה כל נוהג דורות ופסח ;אחד בלילה בחפזון ונאכל, המזוזות

3  
כך עולה מכמה . והיא נוספה רק סמוך לאכילה, הגבלת המילהתשובה שנייה מניחה שמלכתחילה לא ניתנה 

  4:כפי שנראה להלן, אך לא תמיד ברור מהם מדוע נוספה הדרישה הזאת, מדרשים
ַוְיִהי ַּבֲחִצי " שנאמר ,ה"הקב הקדים כבר ,במצרים פסחיהם ואוכלין מסובין וישראל שמשה עד :אבהו אמר רבי
" ריחו נתן) 5יִת נָ עֲ לַ  (=סיריי "למימר אבהו דרבי דעתיה היא ;)כט:יב("  ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםְּבכֹור-ִהָּכה ָכל' ַהַּלְיָלה ַוה

 והיתה עדן גן מבשומי טוב ריח ה"הקב להם והופיע קשה 6הדם אותו של ריחו שהיה מלמד – )יב:ש א"ראו שה(
 ה"הקב לי אמר כך :המש להם אמר !נאכל מה לנו תן ,רבינו משה :לו אמרו, לאכול )7מתאווה (=קוהא נפשם

 תן ,רבינו משה :לו אמרו, לאכול קוהא נפשם והיתה ;שביניהם הנכרים והפרישו עמדו ,"יֹאַכל ּבֹו-ֵנָכר לֹא-ֶּבן-ָּכל"
 את ומלו עמדו, "ָּכֶסף ּוַמְלָּתה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו-תֶעֶבד ִאיׁש ִמְקנַ -ְוָכל" ה"הקב לי אמר כך :להם אמר !נאכל מה לנו

 = (סינטומוס ה"הקב לי אמר כך :להם אמר! נאכל מה לנו תן :לו אמרו, לאכול קוהא נפשם והיתה ;עבדיהם
  ).נז, א שיר השירים רבה (עצמו ומהל ירכו על חרבו נתן ואחד אחד כל מיד, "יֹאַכל ּבֹו-ָעֵרל לֹא-ְוָכל" )בקיצור

, פשרים את ההנאה המלאה ממנהרק סמוך לסעודה נודע לסועדים שיש תנאים מגבילים שמא, לפי המדרש הזה
  8.ודבר זה הביאם לציית לתנאים הללו

  ):ב, שמות רבה יט(לפי התשובה השלישית ההוראה ניתנה רק לאחר שכבר יצאו ממצרים 
: אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כיון שיצאו ישראל ממצרים: אמר רבי שמעון בן חלפתא – " ֻחַּקת ַהָּפַסחזֹאת"

כיון שראו , "'ָּכֶסף ּוַמְלָּתה אֹתֹו וגו-תֶעֶבד ִאיׁש ִמְקנַ -יֹאַכל ּבֹו ְוָכל-ֵנָכר לֹא-ֶּבן-ָּכל" ,פסחהזהר לישראל על מצות ה
, שיצא עמהםוכל מי , עמדו כל ישראל לשעה קלה ומלו כל עבדיהם ובניהם, ישראל שפסל לערלים לאכול בפסח

  9]".ַאֲהרֹן ֵּכן ָעׂשּו-מֶֹׁשה ְוֶאת-ֶאת'  ִצָּוה הרַּכֲאֶׁש  [ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-וילכו ַוַּיֲעׂשּו ָּכל": שנאמר
 ישראל שפסל כיון שראו: "כמו, בא לציין קשר בין אירוע שקרה לדברים שבאו בעקבותיו' -כיון ש'הצירוף 

וכך עולה בבירור גם מהמשך , "עמדו כל ישראל לשעה קלה ומלו כל עבדיהם ובניהם, לערלים לאכול בפסח
משמעות הדברים היא שההגבלה של הערלים בקרבן פסח לא קדמה ליציאת ". עמהםצא שיוכל מי " :המדרש
  .אלא באה בעקבותיה ואולי בגללה, מצרים

 הסדר שבו נכתבו כי, ללמוד ממקום אחד על אחראין צורך , ראשית: יתרונה של התשובה השלישית כפול
אך , "ָאבֹת ֶׂשה ַלָּבִית-  ְלֵביתֶׂשה"תה לקחת אמנם ההוראה המקורית היי, שנית. הכתובים תואם את סדר האירועים

,  אבל השכנים במצרים ואף הדרים באותו בית יכול שיהיו נכרים.)ד- ג:יב" (ֵּביתֹו-הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקרֹב ֶאל" גם
 נראה אפוא מפסוקים 10).כב:ג ("תֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹ-ָׁשֲאָלה ִאָּשה ִמְּשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵליוְ "כעדות הכתוב 

  .הגבלה של בן נכרהאלה שלא תוכננה מראש 
, לאחר היציאה מעבדות לחירות, לפי דעה זו ברור מדוע יופיע חידוש זה בנפרד משאר חידושי פסח דורות

נזכור שכאשר ישבו בני ישראל . נראה לומר שהוא מתעד מה שאירע בפועל מאליו? אך מדוע נקבע החידוש הזה
בתוך ארץ ' שהרי משה סרב להצעת פרעה לזבוח לה, כול את השה בקרב המצרים הייתה בזה סכנה גדולהלא

נראה אפוא שרק הבוטחים ? )כב:ח' שמ" (ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו- ֵהן ִנְזַּבח ֶאת"מצרים בנימוק 
   11.נגד המצריםגם אותם שלא העזו לפעול בגלוי ואל בתיהם באו , העזו לקיים את זבח הפסח בביתם' בדבר ה

הרי הדעת נותנת שאת משמעות אכילת השה כפריקת עול רוחנית של עבדות , אם נניח שכך היו הדברים
 ואחד מסממני חירות .מצרים הפנימו מי שמלכתחילה הצליחו לשמר את חירות רוחם ואת נבדלותם מן המצרים

 
 מועלית ההשערה שמא ההגבלה של המילה אינה נוהגת בפסח דורות .בדיון בגמרא פסחים צו, יתירה מזו .ה,משנה פסחים ט   3

  . בניגוד לפסח מצרים,כלל
הסיפור מופיע פעם .  ם"אביב תשתל –ירושלים, מדרש חזית, שיר השירים, מדרש רבה,  שמשון דונסקייפל נוסח המדרש ע   4

 .יד ,ר בפרשה גוציה בקישני
 . צחנתי: מילון יסטרוב מתרגם. שבפסוק" נרדי" כך מפרש רבי אבהו את ,לפי דונסקי   5
 .אבל יש גם דעות אחרות במפרשי המדרש, דונסקי מפרש שזהו סירחון שעלה מהבכורות המתים   6
 .עד כדי עלפון:  מילון יסטרוביפל ע   7
הגבלה הנוספת את הבשמחה קבלים  מ,)152' ע, אוצר המדרשים, אייזנשטיין(' ויושע' מדרש גוןכ, ל במדרשים אחריםאב   8

ה עמדו על רגליהם בשמחה ובשירים ומלו כל הערלים שהיו בהם במהירות "כששמעו ישראל דבריו של הקב: שהוטלה לפתע
   .ה מיהר ורפאם"והקב

 מסכם את הציווי הואכיון ש,  על הזמן המאוחר שבו נעשתה המילה, לכאורה,למד מהפסוק המצוטט בסוף המדרש אינו   9
,  אבל ברור מלשון המדרש שכוונתו הייתה לקשור בין פסוק כח לפסוק נ. שפנה לזקני ישראלקודםהראשוני שניתן למשה עוד 

  ". ַאֲהרֹן ֵּכן ָעׂשו- מֶֹׁשה ְוֶאת-ֶאת' ָּוה הְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצ - ַוַּיֲעׂשּו ָּכל": "כל"שאומר כמוהו אבל בהדגשת 
אין סיבה להניח שיש לכל היקרות משמעות שונה , בספר שמות' שכנה'או ' שכן'ן שאלו שתי ההיקרויות היחידות של וכיו   10

 .עמים בקרבה גיאוגרפית לאמור ע  אך שם הוא,'שכן'גם בדברים מופיע המונח . מהאחרת
משום שלקחו את הצאן מעשור לחודש ולא הסתירו את כוונתם , ה הייתה גם פרהסיולםא, ר הביתאמנם אכלו את השה בסת  11

   !את השה תהעכאן אוכלים : וכל עובר על הפתח היה יכול לדעת בוודאות, משחו את הדם על המשקוף ושתי המזוזותו ,לשחטו
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- ַהּיֹום ַּגּלֹוִתי ֶאת": ליהושע' אמר ה, זר כל העם למול כמורשת אבותיוכאשר ח, ואכן. הרוח היה ברית המילה
   .זאת הפעולה הסופית של היציאה מעבדות לחירות, היינו, )ט:ה' יהו" (ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם

אשרר ' ה): 'ט' במ(אפשר שיש בפסח הראשון תקדים לתהליך שקרה לאחר מכן גם בפסח שני , אם כך היה
כיוון שחלקו העיקרי של העם שביצעו . ובעקבות יזמתם נתן לה תוקף של חוק לדורות, ה שהעם התחיל בהתופע

  . שמכאן ואילך יהיה זה תנאי הכרחי לקיום מצוות הפסח' ציווה ה, את ההוראה של אכילת השה היו הנימולים
 מגלה עם ישראל מחדש יהיה בהם גם כדי להסביר את התופעה המעניינת שדווקא בפסח, אם כנים דברינו

,  נוסיף את העובדה שהרוב המוחלט של העם בישראל עורך ברית מילה לילדיו12.ק במורשתוואת רצונו לדב
  13.מילהבפסח וה מצוותונראה לשמחתנו שמאז פסח מצרים נטבעה מרצוננו בקוד הגנטי הרוחני שלנו הדבקות ב

  

 
 אינם מתכוונים לאכול מוצרי חמץ במהלך -ים  ובהם גם כמחצית מהחילונ–רוב הציבור היהודי בישראל : העם עם המצה"  12

 –רובם הצהירו עוד כי יציינו את ליל הסדר על פי המסורת .  שנערך לקראת החגגשר ועמותת ynet כך עולה מסקר –הפסח 
  .28.03.10באינטרנט מתאריך  פורסם. "כולל קריאת ההגדה במלואה

כגון עבודה , שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכותכל מצוה ": נשלים בתובנה שהעלה רבי שמעון בן אלעזר   13
עדיין , כגון תפילין, וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות,  עדיין היא מוחזקת בידם,זרה ומילה

  )..שבת קל ("היא מרופה בידם
\ 


