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 הרחבה - זכירת יציאת מצריםמצוות ל

מצוות רבות קשורות בזכירת היותנו עבדים במצרים או זכירת צאתנו משם, שהם שני צדדים של אותה  מים ראשונים:

עבדות זכרון רים שקשורים במכימטבע. טרם הקריאה בדף זה מוזמנים הקוראים לנסות את כוחם הם: כמה מצוות הם 

 ללנו ברשימהלא כ. עבדות או יציאת מצרים בפירוש בפסוקזכרון  בהן נזכר מצוות 31רנו ספאו יציאת מצרים. אנחנו 

יתרו המצטרף מב(, ירידת המן מן השמים )שמות טז ו(,  'ליל שימורים' )שמות יב :כמושל יציאת מצרים אזכורים כלליים 

, דברים במדבר יא כיז ג, שמות שראל )לונות בני יהקמת המשכן והשראת השכינה )שמות(, תלמחנה ישראל )שמות יח א(, 

, רק מצוות עשה ולא וכיוצא באלה פרקים כג כד(, ברכות בלעם )במדבר , תפילת משה בחטא העגל )שמות לב יא((א כז

נבחן אותם עפ"י ספר עפ"י חומשי התורה, נמנה אותן אחת לאחת,  1יציאת מצרים.שעבוד או הקשורות לזכירת  תעשה

בה  (, אנא יודיענו ונקייםויי-אוי ת מהן מדרש או פירוש. וכל היודע על מצווה שהחמצנו )בפסח!נוסיף במקצ 2החינוך,

 תיראה ותימצא.מצוות 

 של הפסוקים בלי הסברים. בדף המקביל המכיל רק את הרשימה המקוצרתטרם העיון בדף זה, מומלץ לעיין 

 המצהשמירת  –שמות יב יז . 1

אֹוֵת  בְׁ ת צִּ י אֶּ ה הֹוֵצאתִּ ם ַהּיֹום ַהזֶּ צֶּ עֶּ י בְׁ ת ַהַמּצֹות כִּ ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ ה ּושְׁ ת ַהּיֹום ַהזֶּ ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ ם ּושְׁ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ יכֶּ

ם ֻחַקת עֹוָלם:  ֹדֹרֵתיכֶּ  3(.זי )שמות יבלְׁ

 חמץאכילת איסור מצוות ההגדה ו –ג  שמות יג. 2

ק  ֹחזֶּ י בְׁ ים כִּ ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ַריִּ צְׁ מִּ ם מִּ ָצאתֶּ ר יְׁ ה ֲאשֶּ ת ַהּיֹום ַהזֶּ ל ָהָעם ָזכֹור אֶּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ה ַוּיֹאמֶּ זֶּ ם מִּ כֶּ תְׁ יא ה' אֶּ ָיד הֹוצִּ

לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ:  4וְׁ

 איסור בל ייראה ובל יימצאמצוות אכילת מצה,  –ח -ז גישמות . 3-4

ָך: ֻבלֶּ ָכל גְׁ ֹאר בְׁ ָך שְׁ ה לְׁ לֹא ֵיָראֶּ ָך ָחֵמץ וְׁ ה לְׁ לֹא ֵיָראֶּ ים וְׁ ַעת ַהָּימִּ בְׁ ָך ַבּיֹום ַההּו ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת שִּ נְׁ בִּ ָת לְׁ ַגדְׁ הִּ א ֵלאֹמר וְׁ

ם ָריִּ צְׁ מִּ י מִּ ֵצאתִּ י בְׁ ה ָעָשה ה' לִּ  5.ַבֲעבּור זֶּ

                                                      
 . אנחנו התמקדנו כאמור באזכורים הקשורים לתרי"ג מצוות.60 -אזכור כללי )חיובי( של עבדות או יציאת מצרים עולה לכ 1
צוות, השוואה שמשמעותה שמצוות מסוימות שנמנות כאן עפ"י פשט הפסוקים ואזכור יציאת מצרים אינן בהכרח מנויות במניין המ 2

 כפי שנעיר ליד כל מצווה. בנוסף, מחקר מעמיק ויסודי יותר מחייב בחינת המצוות עפ"י ספרי מוני מצוות אחרים, כמובן.
זה הפסוק הראשון בתורה, בתוך פרשת החודש הזה לכם, בעיצומה של יציאת מצרים, שצופה קדימה ומזכיר את זכירת יציאת  3

ֶאה ְלָך ח: "-ז גישמות ת. ראה בהמשך הפרשה שם, מצרים לדורות, כחלק ממצוות פסח דורו ים ְוֹלא ֵירָּ ְבַעת ַהיָּמִׁ ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת שִׁ
ל ְגֻבֶלָך: ֶאה ְלָך ְשֹאר ְבכָּ ֵמץ ְוֹלא ֵירָּ ם חָּ יִׁ ְצרָּ מִׁ י מִׁ י ְבֵצאתִׁ ה ה' לִׁ שָּ ְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור ֶזה עָּ ַגְדתָּ ְלבִׁ הגדה ". את החמץ ואת הְוהִׁ

רא בימינו 'מצה שמורה'. קת, מה שננראה להלן ביתר פירוט. כאן, עפ"י דרשות חז"ל והבנת פרשני המקרא, מדובר בשמירה של המצוֹ 
אשר פותחת בהלכה ובפשט הפסוק ועוברת לאגדה תוך שינוי  מסכתא דפסחא פרשה ט -מכילתא דרבי ישמעאל בא ראה דרשת 

 :ר' יאשיה אומרוכו'.  תלטוש בצונן - תפח :מרהו עד שלא תביאהו לידי פסול מכאן אמרוש - ושמרתם את המצותהכתיב בפסוק: "
אם באה מצוה לידך  ,אלא .כך אין מחמיצין את המצוה ,כדרך שאין מחמיצין את המצה - אל תקרא כן אלא ושמרתם את המצוות

חלק ממצוות אכילת מצה, כמשתמע מהגמרא ". האם מצווה זו נמנית במניין המצוות? נראה שלא. אפשר שהיא עשה אותה מיד
בפסחים לח, או אולי חלק מההקפדה על איסור חמץ כפי שניתן להבין מהמכילתא. ולא ניכנס לעניין זה כאן. מבחינתנו, זה ציווי 

 ברור בפשט המקרא שמוזכרת בו יציאת מצרים.
מצות : "ספר מצוות גדול עשין סימן מאדר, ראה למשל לשיטות של חלק ממוני המצוות, פסוק זה הוא המקור למצוות הגדת ליל הס 4

 ,זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים :שנאמר ,עשה מן התורה לספר ניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל ט"ו בניסן
וה כא( רואים בפסוק, וכו' ". אחרים, כספר המצוות לרמב"ם מצווה קנ"ז )וספר החינוך בעקבותיו מצו כמו מצות זכור את יום השבת

שנראה להלן: "והגדת לבנך" ובפסוק: "כי ישאלך בנך מחר" את המקור למצוות ההגדה. מן הסתם בשל הקשר הברור לבנים ולדור 
: מדרש הגדול, מתוך הלשון מכילתא דרשב"יההמשך. אבל גם הרמב"ם מדגיש את הצורך בפסוק "זכור" לעיל כשהוא מביא את 

והגדת לבנך אף על פי שאינו  :תלמוד לומר ?יכול אם ישאלך אתה מגיד לו ואם לאו אין אתה מגיד לו ,ך בנךכי ישאל :מכלל שנאמר"
ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה  :תלמוד לומר ?בינו לבין עצמו בינו לבין אחרים מניין ,אין לי אלא בזמן שיש לו בן .שואלך

במצווה יט את הפסוק הזה כמקור לאיסור אכילת חמץ, והוא מה שאנחנו  ". בה בעת, רואה ספר החינוךאשר יצאתם ממצרים
 מחפשים: ציוויים שבהם נזכרים עבדות או יציאת מצרים.

את מצוות ההגדה: "והגדת לבנך" נראה בסעיף הבא. כאן אנחנו במצוות עשה של אכילת מצה מצד אחד ומצוות לא תעשה של  5
ור מצד שני. בשל הפסוק הצמוד: "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה לי ה' איסור בל ייראה ובל יימצא  של חמץ ושא

בצאתי ממצרים", מנינו גם את שתי מצוות אלה כקשורות ליציאת מצרים )למרות שהקשר ליציאת מצרים הוא ברור מאליו(. ספר 
ים שאור לא ימצא בבתיכם", ואילו במצווה כ שבעת ימהחינוך מונה שתי מצוות: מצווה יא בל יימצא עפ"י הפסוק בשמות יב ט: "

כי אנחנו מחפשים כאמור פסוקים עם זכרון עבדות או יציאת  את שניהם ברנויבל ייראה ע"ס הפסוק שהבאנו למעלה. ואנחנו ח
ים ַמּצֹות ֹתאֵכלּו ַאְך ַביוֹ טו: " שמות יבב בנוסף, קיימת גם מצוות השבתת החמץ, הנזכרתמצרים.  ְבַעת יָּמִׁ יתּו ְשֹאר שִׁ אשֹון ַתְשבִׁ רִׁ ם הָּ

ֵתיֶכם  בָּ וכו' ", אך שם לא נזכרת בפירוש במקרא זכירת יציאת מצרים. סוף דבר, פרקים יב ויג בספר שמות מלאים ממצוות הפסח: מִׁ

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8
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 מצוות ההגדה –יג ח  שמות. 5

ם: ָריִּ צְׁ מִּ י מִּ ֵצאתִּ י בְׁ ה ָעָשה ה' לִּ ָך ַבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור זֶּ נְׁ בִּ ָת לְׁ ַגדְׁ הִּ  6וְׁ

 מצוות תפילין – ט שמות יג. 6

כָ  זִּ ָך ּולְׁ אֹות ַעל ָידְׁ ָך לְׁ ָהָיה לְׁ ם:וְׁ ָריִּ צְׁ מִּ ֲאָך ה' מִּ ָיד ֲחָזָקה הֹוצִּ י בְׁ יָך כִּ פִּ יֶּה תֹוַרת ה' בְׁ הְׁ ַמַען תִּ יָך לְׁ  7רֹון ֵבין ֵעינֶּ

 פדיון בכור אדם ובהמה –טו -יג שמות יג. 7

ה: דֶּ פְׁ יָך תִּ ָבנֶּ כֹור ָאָדם בְׁ ֹכל בְׁ תֹו וְׁ ה ַוֲעַרפְׁ דֶּ פְׁ ם לֹא תִּ אִּ ה וְׁ שֶּ ה בְׁ דֶּ פְׁ ר ֲחֹמר תִּ טֶּ ָכל פֶּ ָך ָמָחר ֵלאֹמר וְׁ  וְׁ נְׁ ָך בִּ ָאלְׁ שְׁ י יִּ ָהָיה כִּ

ים: ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ַריִּ צְׁ מִּ יָאנּו ה' מִּ ק ָיד הֹוצִּ ֹחזֶּ ָת ֵאָליו בְׁ ָאַמרְׁ ֵחנּו ַוַּיֲהֹרג ה' ָכל  ַמה זֹאת וְׁ ַשלְׁ ֹעה לְׁ ָשה ַפרְׁ קְׁ י הִּ י כִּ הִּ ַויְׁ

הֵ  כֹור בְׁ ַעד בְׁ ֹכר ָאָדם וְׁ בְׁ ם מִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ כֹור בְׁ ה:בְׁ דֶּ פְׁ כֹור ָבַני אֶּ ָכל בְׁ ים וְׁ ָכרִּ ם ַהזְׁ חֶּ ר רֶּ טֶּ י ֹזֵבַח ַלה' ָכל פֶּ  8ָמה ַעל ֵכן ֲאנִּ

 הדיבר הראשון –ג -א כשמות . 8

ֵבית עֲ  ם מִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ יָך ֵמאֶּ ר הֹוֵצאתִּ יָך ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלהֶּ ה ֵלאֹמר: ָאֹנכִּ ים ָהֵאלֶּ ָברִּ ים ֵאת ָכל ַהדְׁ ַדֵבר ֱאֹלהִּ ֹ ַויְׁ ים ל ה ָבדִּ יֶּ הְׁ א יִּ

ים ַעל ָפָני: ים ֲאֵחרִּ ָך ֱאֹלהִּ  9לְׁ

 חג המצות – טו שמות כג. 9

י בֹו ָיָצאָת מִּ  יב כִּ ש ָהָאבִּ מֹוֵעד ֹחדֶּ ָך לְׁ יתִּ ּוִּ ר צִּ ים תֹאַכל ַמּצֹות ַכֲאשֶּ ַעת ָימִּ בְׁ ֹמר שִּ שְׁ ת ַחג ַהַמּצֹות תִּ לֹא ֵיָראּו אֶּ ם וְׁ ָריִּ צְׁ מִּ

 10ָפַני ֵריָקם:

                                                      
ב עניין אכילת מצה, קרבן הפסח )הקרבה ואכילה(, השבתת החמץ, איסור אכילה ואיסור ייראה ויימצא של חמץ, לא בכולם נכת

זכירת יציאת מצרים, למרות שפשיטא שמדובר בכך. לפיכך הספירה שלנו כאן היא קשה ולא מדויקת ונראה שיש לכלול בעצם את 
 כולם. גם כמובן, את מצוות קרבן הפסח שנראה עוד להלן.

שני, עדיין לומדים ממנה את למרות שפסוק זה נזכר לעיל בהקשר ברור לאכילת מצה מצד אחד ולאיסור בל ייראה ובל יימצא מצד  6
מצוות ההגדה בליל הסדר, כפי שראינו לעיל בספרי המצוות וכפי שנדרש בסדר ההגדה עצמו: "יכול מראש חודש? תלמוד לומר: 

כא חוזר העניין בהקשר רחב של שמירת -פסוקים כ דברים פרק ווהגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה  וכו' ". ועכ"פ, בספר 
ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם:ם: "המצוות כול ּוָּ ים ֲאֶשר צִׁ טִׁ ְשפָּ ים ְוַהמִׁ ֵעֹדת ְוַהֻחקִׁ ה הָּ ר ֵלאֹמר מָּ חָּ ְנָך מָּ ְשָאְלָך בִׁ י יִׁ ינּו  כִׁ יִׁ ים הָּ דִׁ ְנָך ֲעבָּ ְוָאַמְרתָּ ְלבִׁ

ה קָּ ם ְביָּד ֲחזָּ ְצַריִׁ מִׁ יֵאנּו ה' מִׁ ם ַוֹיצִׁ יִׁ ְצרָּ ל תרי"ג המצוות הם זכרון ליציאת מצרים. או אפילו ". והרי לנו בעצם התורה כולה! כְלַפְרֹעה ְבמִׁ
נאמר, תוקפם ועניינם של כל המצוות והתורה כולה הם בשל יציאת מצרים, כפי שנראה בדיבר הראשון של עשרת הדברות וכפי 

ָאֶרץ ֲאשֶ שממשיכים שם הפסוקים: " נּו ֶאת הָּ ֶתת לָּ נּו לָּ יא ֹאתָּ בִׁ ם ְלַמַען הָּ שָּ יא מִׁ נּו הֹוצִׁ ְשַבע ַלֲאֹבֵתינּו:ְואֹותָּ ַוְיַצֵּונּו ה' ַלֲעשֹות ֶאת  ר נִׁ
ים ְלַחֹיֵתנּו ְכַהיֹום ַהֶזה: ל ַהיָּמִׁ נּו כָּ ְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו ְלטֹוב לָּ ֵאֶלה ְליִׁ ים הָּ ל ַהֻחקִׁ ה  כָּ ְצוָּ ל ַהמִׁ ְשֹמר ַלֲעשֹות ֶאת כָּ י נִׁ נּו כִׁ ְהֶיה לָּ ה תִׁ קָּ ּוְצדָּ

ְפֵני ה' נּו ַהֹזאת לִׁ ּוָּ  ". אז למה אנחנו בכלל מחפשים מצוות מסוימות?ֱאֹלֵהינּו ַכֲאֶשר צִׁ
ם: "טז שמות יגוחוזר ציווי זה בהמשך הפרק שם:  7 יִׁ ְצרָּ מִׁ יָאנּו ה' מִׁ י ְבֹחֶזק יָּד הֹוצִׁ ֹפת ֵבין ֵעיֶניָך כִׁ ה ּוְלטֹוטָּ ְדכָּ יָּה ְלאֹות ַעל יָּ ". מצוות ְוהָּ

מצוות טרום מצרים וניתנה לעם ישראל, כמו מצוות נוספות, עוד לפני מתן תורה. ראה דברינו תפילין קשורה קשר הדוק ביציאת 
לקוחות מפרק יג בספר שמות ומכסות את  בבתי התפילין של ראש ושל ידבפרשת שתי הפרשות האחרונות מתוך הארבע  סיני

 הפרק כולו אשר מכיל, בנוסף למצוות תפילין, גם את המצווה הבאה.
ל ְבכֹור ֶפֶטר כָּ : "ב שמות יגוכבר בתחילת הפרק שם:  8 י כָּ י הּואַקֶדש לִׁ ה לִׁ ם ּוַבְבֵהמָּ ָאדָּ ֵאל בָּ ְשרָּ ְבֵני יִׁ ". והוא הפסוק המצוין ל ֶרֶחם בִׁ

במצווה יח בספר החינוך כמקור המצווה )ומצוות פדיון פטר חמור נמנית כמצווה נפרדת, מצווה כב(. ויש לשים לב שבדומה לפסוק 
שאלך בנך מחר לאמר מה זאת", שאנו קושרים לשאלת הבן "והגדת לבנך" לעיל הקשור באכילת מצה ואיסור חמץ, גם הפסוק: "כי י

קדש לי אשר שוזר את הכל ביחד: " פרשת באיט ח בשמות רבה התם בהגדה, כתוב בקשר למצוות בכורות. כך או כך, ראה מדרש 
למוד לומר: ת ?יכול לא להעבירו מיד .או לארץ תעבירו כל פטר רחם ליוכשתב :לישראלב"ה אמר הק :רבי נחמיה אומר - כל בכור

יב(. יכול לא -, שנאמר: והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני ... והעברת כל פטר רחם לה' )שמות יג יאוהעברת כל פטר רחם לה' מיד
לאמר מה  והיה כי ישאלך בנך מחר .על שחס עליהם במצרים ם הקב"ההזהירמיד.  –מיד? תלמוד לומר: קדש לי כל בכור  העבירּו

משל ...  עשה אותו סימן בידך ובראשך... ו הודיעהו נסים שנעשו לכם במצרים כשהקשה פרעה לשלחך -וכו' זאת? ואמרת אליו 
עשי אותה שמחה שעשיתי לך עטרה לראשך שלא  :אביה. אמר לה למלך שעשה לבתו שמחה גדולה שהיתה נתונה אצל שונאים

שיהיו עטרה בראשם ... לכך הזהירם על קדושת בכורים  ,םהרג בכורי מצרי םכך האלהים עשה נסים לישראל ובשביל .תשכחי אותה
 ."של ישראל שלא ישכחו הנס לעולם

נראה שציווי בסיסי זה שבראש עשרת הדברות מעיד על עצמו ואינו צריך הסברים והרחבות. קבלת האלוהות של הקב"ה ע"י בני  9
רא"ם וגור אריה על רש"י(. וכלשון מדרש מכילתא ישראל אינה בשל היותו בורא שמים וארץ, אלא בשל הוצאת העם ממצרים )

המובא ברש"י שם: "כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי". ובשמות רבה כט ג: "שעל מנת כן הוצאתיך מבית עבדים, שתקבל 
ולק, רק אלוהותי עליך". וגם מוני המצוות מנו דיבר זה כמצוות עשה, ראה מצוה א בספר המצוות לרמב"ם )ורמב"ן מסכים ולא ח

מוסיף את מצוות לא תעשה המשלימה של פן תשכח את ה' המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים(. ובספר החינוך מצווה כה הוא 
אשר הוצאתיך  :ואשר אמר ... להאמין שיש לעולם אלוה אחד שהמציא כל הנמצאמשלב בין בריאת העולם ויציאת מצרים ואומר: "

נין צאתכם מעבדות מצרים ומכות המצרים דרך מקרה, אלא דעו שאנכי הוא שהוצאתי אתכם וגו', לומר שלא יפתה לבבכם לקחת ע
וכבר זכינו לדרוש על הדיבר הראשון של עשרת הדברות בדברינו  ."בחפץ ובהשגחה, כמו שהבטיח לאבותינו אברהם יצחק ויעקב

 בפרשת יתרו. פתח באנכי
: יח שמות לדכך בפרשת משפטים, בציווי הראשון בתורה על שלוש הרגלים, וכך גם בציווי החוזר מילה במילה בפרשת כי תשא,  10

ָאבִׁ " י ְבֹחֶדש הָּ יב כִׁ ָאבִׁ ָך ְלמֹוֵעד ֹחֶדש הָּ יתִׁ ּוִׁ ים ֹתאַכל ַמּצֹות ֲאֶשר צִׁ ְבַעת יָּמִׁ ְשֹמר שִׁ םֶאת ַחג ַהַמּצֹות תִׁ יִׁ ְצרָּ מִׁ אתָּ מִׁ ". בשניהם נזכר יב יָּצָּ
בלשוננו היום( "חודש האביב" שקשור למצווה קרובה אבל אחרת, שנראה בספר דברים להלן, היא השמירה על חג המצות )פסח 

במועד חודש האביב )היינו לא לפני יום השוויון של האביב(, נושא שנראה להלן. כאן, לכאורה הציווי הפשוט ביותר: למה יש לשמור 
את חג המצות מידי שנה בשנה )"ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה"( ולדאוג שיחול בחודש האביב? משום שבמועד 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%A8%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%A8%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2550
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%991
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 הקמת המשכן, בניית בית המקדש –מו -מה שמות כט. 10

ים: ם ֵלאֹלהִּ י ָלהֶּ יתִּ ָהיִּ ָרֵאל וְׁ שְׁ ֵני יִּ תֹוְך בְׁ י בְׁ תִּ ָשַכנְׁ י  וְׁ נִּ ָשכְׁ ם לְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ י ֹאָתם ֵמאֶּ ר הֹוֵצאתִּ ם ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלֵהיהֶּ י ֲאנִּ עּו כִּ ָידְׁ וְׁ

ם: י ה' ֱאֹלֵהיהֶּ תֹוָכם ֲאנִּ  11בְׁ

 קלותשמירה על מידות ומש –לו -לה ויקרא יט. 11

שּוָרה: ָקל ּוַבמְׁ שְׁ ָדה ַבמִּ ָפט ַבמִּ שְׁ ל ַבמִּ י ה'  לֹא ַתֲעשּו ָעוֶּ ם ֲאנִּ יֶּה ָלכֶּ הְׁ ק יִּ דֶּ ין צֶּ הִּ ק וְׁ דֶּ ק ֵאיַפת צֶּ דֶּ ֵני צֶּ ק ַאבְׁ דֶּ ֵני צֶּ מֹאזְׁ

ם: ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ י אֶּ ר הֹוֵצאתִּ ם ֲאשֶּ  12ֱאֹלֵהיכֶּ

 חילול השם וקידוש השם –לג -לב ויקרא כב. 12

ם:וְׁ  כֶּ שְׁ ַקדִּ י ה' מְׁ ָרֵאל ֲאנִּ שְׁ ֵני יִּ תֹוְך בְׁ י בְׁ תִּ ַדשְׁ קְׁ נִּ י וְׁ שִּ ת ֵשם ָקדְׁ לּו אֶּ ַחלְׁ ם  לֹא תְׁ יֹות ָלכֶּ הְׁ ם לִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ יא אֶּ ַהמֹוצִּ

י ה': ים ֲאנִּ  13ֵלאֹלהִּ

 מצוות הסוכה –מג -מב ויקרא כג. 13

ָר  זְׁ ים ָכל ָהאֶּ ַעת ָימִּ בְׁ בּו שִּ בּו ַבֻסֹכת:ַבֻסֹכת ֵתשְׁ ָרֵאל ֵישְׁ שְׁ יִּ ָרֵאל  ח בְׁ שְׁ ֵני יִּ ת בְׁ י אֶּ תִּ י ַבֻסכֹות הֹוַשבְׁ ם כִּ עּו ֹדֹרֵתיכֶּ ַמַען ֵידְׁ לְׁ

ם: י ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ם ֲאנִּ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ י אֹוָתם ֵמאֶּ יאִּ הֹוצִּ  14בְׁ

                                                      
ר החינוך לא רואה בפסוק זה מצווה מיוחדת, רק מצווה כללית, מצווה פ"ח של מצוות חגיגה בשלושת זה יצאת ממצרים! ספ

הרגלים. וחז"ל למדו מפסוק זה סמך לאיסור מלאכה בחול המועד, בשל המילים: "שבעת ימים" )גמרא חגיגה יח ע"א(. פרשני המקרא 
תשא שבא לאחר חטא העגל, הוא אזהרה וגם חידוש הברית לאחר )בכור שור, חזקוני ועוד( מדגישים שהפסוק החוזר בפרשת כי 

שזו הופרה בחטא העגל. בפרשת משפטים: "את חג המצות תשמור וכו' " ובפרשת כי תשא בדיוק אותו פסוק! מילה במילה. ללמדך 
 שברית יציאת מצרים הקשורה בחג המצות חזרה למקומה!

ְשכָּ יג: "-יא ויקרא כוראה גם  11 י מִׁ ַתתִׁ י ֶאְתֶכם:ְונָּ ְגַעל ַנְפשִׁ י ְבתֹוְכֶכם ְוֹלא תִׁ י  נִׁ ְהיּו לִׁ ים ְוַאֶתם תִׁ ֶכם ֵלאֹלהִׁ י לָּ יתִׁ יִׁ י ְבתֹוְכֶכם ְוהָּ ְתַהַלְכתִׁ ְוהִׁ
ם: אֹוֵלְך ְלעָּ ֶאְשֹבר ֹמֹטת ֻעְלֶכם וָּ ים וָּ דִׁ ֶהם ֲעבָּ ְהֹית לָּ ם מִׁ ְצַריִׁ י ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ מִׁ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ יּותֲאנִׁ ". השראת  ֶאְתֶכם קֹוְממִׁ

ֵעמֹו : "יז שמות טוהשכינה, כל הרעיון של המשכן, גם הם זכירת יציאת מצרים. כפי שכבר בשירת הים מוזכר המקדש,  טָּ ֵאמֹו ְותִׁ ְתבִׁ
ֶדיָך י כֹוְננּו יָּ ש ֲאֹדנָּ ְקדָּ ַעְלתָּ ה' מִׁ ְבְתָך פָּ כֹון ְלשִׁ ְתָך מָּ ים אלה לומדים חז"ל ומוני המצוות את מצוות בניית ". אמנם לא מפסוקְבַהר ַנֲחלָּ

בית הבחירה, אבל כן מפסוק אחר הנמצא בראש פרשת תרומה, שמות כה ח: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". ראה פסיקתא דרב 
מצות בנין : "מצוה צהמצווה כ, ספר מצוות גדול קסג וספר החינוך  כהנא פיסקא ג, סדר עולם רבה פרק ו, ספר המצוות לרמב"ם

לבנות בית לשם ה', כלומר שנהיה מקריבים שם קרבנותינו אליו, ושם תהיה העליה לרגל וקיבוץ כל ישראל בכל  - בית הבחירה
ולפי שבפסוקים שהבאנו למעלה, מסוף פרשת פקודי בעת השלמת המשכן והקמתו נזכרת השראת  ."ועשו לי מקדש: שנה, שנאמר

 ינו למנות גם ציווי זה.השכינה כקשורה ליציאת מצרים, רא
מה הקשר בין הקפדה על מידות ומשקלות ויציאת מצרים? ראה מסכת בבא מציעא סא ע"ב: "אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא  12

יציאת מצרים בריבית, יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלות? אמר הקב"ה: אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של 
אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל בריבית, וממי שטומן  -של בכור בכור לטיפה שאינה 

משקלותיו במלח, וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא". והרי לנו גם מקדמה למצוות ציצית ורבית שנראה להלן. זאת 
ה טז: "-פסוקים יג פרק כהים ועוד, מצוות 'מאזני צדק' והגינות במסחר חוזרת גם בספר דבר ָאֶבן ְגדֹולָּ יְסָך ֶאֶבן וָּ ְהֶיה ְלָך ְבכִׁ ֹלא יִׁ

ה ּוְקַטנָּה: ה ְגדֹולָּ ה ְוֵאיפָּ ְהֶיה ְלָך ְבֵביְתָך ֵאיפָּ ה: ֹלא יִׁ ֶמיָך ּוְקַטנָּ יכּו יָּ ְך ְלַמַען ַיֲארִׁ ְהֶיה לָּ ֶצֶדק יִׁ ה וָּ ה ְשֵלמָּ ְך ֵאיפָּ ְהֶיה לָּ ֶצֶדק יִׁ ה וָּ ַעל  ֶאֶבן ְשֵלמָּ
ְך: ה ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ מָּ ֲאדָּ ֶול הָּ ל ֹעֵשה ֵאֶלה ֹכל ֹעֵשה עָּ י תֹוֲעַבת ה' ֱאֹלֶהיָך כָּ ". כאן אין לכאורה יציאת מצרים, אבל נמצא הצד כִׁ

עם יציאת ארץ זו הרי קשורה קשר בל יינתק -השני של המטבע: "למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך", ואדמה
זו התחלת המסע לחירות וזו תחנת היעד. קשר עקיף, אך משמעותי. אבל המדרש מתעקש שגם כאן מצויה יציאת מצרים,  –מצרים 

םשהרי הפסוק הבא מיד ובסמוך לפרשת מידות ומשקלום שם הוא הפסוק: " יִׁ ְצרָּ מִׁ ֵלק ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם מִׁ ה ְלָך ֲעמָּ שָּ כֹור ֵאת ֲאֶשר עָּ  "זָּ
 -"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים : מדרש תנחומא פרשת כי תצא סימן ח. וזו לשון מצווה שנראה להלן –

רבי בנאה פתח: מאזני מרמה תועבת ה' ואבן שלמה רצונו )משלי יא א(. אם ראית דור שמידותיו שקר, דע שהמלכות מתגרה באותו 
וכבר הארכנו בנושא זה בדברינו  אחריו: בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה. הדור. מה טעם? מאזני מרמה תועבת ה' וכתיב

 בפרשת כי תצא על מידות ומשקלות –איפה ואיפה 
כיצד קשור נושא חילול השם )ואולי גם ההפך קידוש השם( ליציאת מצרים? בפשטות, יציאת מצרים היה מעשה של קידוש השם  13

ְפֵניֶכם יא: "-י יהושע בכפי שרחב מעידה,  יש ה' ֶאת ֵמי ַים סּוף מִׁ ַמְענּו ֵאת ֲאֶשר הֹובִׁ י שָּ ְשֵני ַמְלֵכי כִׁ יֶתם לִׁ ם ַוֲאֶשר ֲעשִׁ יִׁ ְצרָּ מִׁ ְבֵצאְתֶכם מִׁ
ם: יֹחן ּוְלעֹוג ֲאֶשר ֶהֱחַרְמֶתם אֹותָּ י ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ְלסִׁ ֱאֹמרִׁ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם  הָּ ְפֵניֶכם כִׁ יש מִׁ ה עֹוד רּוַח ְבאִׁ מָּ ֵבנּו ְוֹלא קָּ ַמס ְלבָּ ְשַמע ַויִׁ ַונִׁ

ים בַ  ַחתהּוא ֱאֹלהִׁ תָּ ָאֶרץ מִׁ ַמַעל ְוַעל הָּ ם מִׁ ַמיִׁ ". ולחילופין, אם עם ישראל לא ממלא את הציפיות ממנו ולא מתנהג כראוי, הוא גורם שָּ
ֶהם ַעם ה' ֵאלֶ לחילול השם כפי שמעיד יחזקאל בפרק לו: " י ֶבֱאֹמר לָּ ְדשִׁ ם ַוְיַחְללּו ֶאת ֵשם קָּ אּו שָּ ם ֲאֶשר בָּ ה ּוֵמַאְרצֹו ַויָּבֹוא ֶאל ַהגֹויִׁ

אּו ה:". והתיקון הוא בחזרה על יציאת מצרים מחודשת: "יָּצָּ מָּ אּו שָּ ם ֲאֶשר בָּ ֵאל ַבגֹויִׁ ְשרָּ ְללּוהּו ֵבית יִׁ י ֲאֶשר חִׁ ְדשִׁ ֶאְחֹמל ַעל ֵשם קָּ ...  וָּ
י אֶ  צֹות ְוֵהֵבאתִׁ ֲארָּ ל הָּ כָּ י ֶאְתֶכם מִׁ ַבְצתִׁ ם ְוקִׁ ן ַהגֹויִׁ י ֶאְתֶכם מִׁ ַקְחתִׁ : כג טכדברים ". והדברים כבר בפרשת נצבים, ְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכםְולָּ

דֹול ַהֶזה" ַאף ַהגָּ י הָּ ָאֶרץ ַהֹזאת ֶמה ֳחרִׁ ה לָּ כָּ ה ה' כָּ שָּ ם ַעל ֶמה עָּ ל ַהגֹויִׁ מסכתא  -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ". והכל בעצם בְוָאְמרּו כָּ
ויהי כשמוע כל מלכי  אמר:שנ ,ושין רצונו של מקום אז מתגדל שמו בעולםכשישראל ע :ר' שמעון בן אלעזר אומר: "דשירה פרשה ג

כי שמענו את אשר הוביש ה' ואומר ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח  :האמורי וגו' )יהושע ה א( וכן אמרה רחב לשלוחי יהושע
ויבא אמר: כביכול שמו מתחלל בעולם שנ ובזמן שאינן עושין רצונו .יא(-באיש מפניכם כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל )שם ב י

אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו ואחמול על שם קדשי אשר חללוהו בית 
 בפרשת אמור. בגדרי חילול השםוכן  חילול השם במקרא". ראה דברינו ישראל

שוב בחג הסוכות: אם הסוכה היא זכר לסוכות בהם ישבו בני ישראל ביציאתם כאן אנו באים לשאלה הידועה הנדרשת שוב ו 14
ממצרים, אז למה בחודש תשרי ולא בחודשים ניסן או אייר? וכבר הארכנו לדון בנושא בדברינו סוכות ויציאת מצרים בחג הסוכות. 

שלושת הרגלים, כמו גם השבת, הם זכר אבל כפשוטו של דבר וכפי שראינו לעיל בחג המצות ולהלן נראה גם בחג השבועות, כל 
על רש"י ו ."שהרי כל המועדים על שום יציאת מצרים: "פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא פרשת אמורליציאת מצרים. כלשון 

קבע לישראל שבתות ומועדים ומצות שנאמרו  -זכר עשה ד: "זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום ה'", מבאר: " תהלים קיאהפסוק ב

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%901
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%9D1
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 איסור ריבית ומצוות צדקה –לח -לו ויקרא כה. 14

ַתרְׁ  ְך וְׁ שֶּ תֹו נֶּ ַקח ֵמאִּ ָמְך:ַאל תִּ יָך עִּ ֵחי ָאחִּ יָך וְׁ ָיֵראָת ֵמֱאֹלהֶּ ית וְׁ ָך: בִּ לֶּ ֵתן ָאכְׁ ית לֹא תִּ בִּ ַמרְׁ ְך ּובְׁ שֶּ נֶּ ֵתן לֹו בְׁ ָך לֹא תִּ פְׁ ת ַכסְׁ  אֶּ

ים: ם ֵלאֹלהִּ יֹות ָלכֶּ הְׁ ַנַען לִּ ץ כְׁ רֶּ ת אֶּ ם אֶּ ם ָלֵתת ָלכֶּ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ י אֶּ ר הֹוֵצאתִּ ם ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלֵהיכֶּ  ֲאנִּ

 שחרור עבדים ביובל –מב -מ כה ויקרא. 15

ָמְך: ַנת ַהֹּיֵבל ַיֲעֹבד עִּ ָמְך ַעד שְׁ יֶּה עִּ הְׁ תֹוָשב יִּ יר כְׁ ָשכִּ ל ֲאֻחַזת ֲאֹבָתיו  כְׁ אֶּ תֹו וְׁ ַפחְׁ שְׁ ל מִּ ָשב אֶּ מֹו וְׁ ָמְך הּוא ּוָבָניו עִּ ָיָצא ֵמעִּ וְׁ

ָר  ָישּוב: צְׁ ץ מִּ רֶּ י ֹאָתם ֵמאֶּ ר הֹוֵצאתִּ י ֲעָבַדי ֵהם ֲאשֶּ ד:כִּ ת ָעבֶּ רֶּ כֶּ מְׁ רּו מִּ ָמכְׁ ם לֹא יִּ  יִּ

 חזרת שדות ביובל )?( –נה -נד ויקרא כה. 16

מֹו: ַנת ַהֹּיֵבל הּוא ּוָבָניו עִּ שְׁ ָיָצא בִּ ה וְׁ ֵאלֶּ ָגֵאל בְׁ ם לֹא יִּ אִּ י אֹוָתם  וְׁ ר הֹוֵצאתִּ ים ֲעָבַדי ֵהם ֲאשֶּ ָרֵאל ֲעָבדִּ שְׁ ֵני יִּ י בְׁ י לִּ כִּ

י ה' אֱ  ם ֲאנִּ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם:ֵמאֶּ  ֹלֵהיכֶּ

 מצוות ציצית –מא -לט במדבר טו. 17

ם וְׁ  כֶּ ַבבְׁ לֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי לְׁ ם ֹאָתם וְׁ יתֶּ ֹות ה' ַוֲעשִּ צְׁ ת ָכל מִּ ם אֶּ תֶּ ַכרְׁ ם ֹאתֹו ּוזְׁ יתֶּ אִּ ת ּורְׁ יצִּ צִּ ם לְׁ ָהָיה ָלכֶּ ם וְׁ ַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶּ

ם: ים ַאֲחֵריהֶּ ם ֹזנִּ ר ַאתֶּ ת  ֲאשֶּ ם אֶּ יתֶּ רּו ַוֲעשִּ כְׁ זְׁ ַמַען תִּ ם:לְׁ ים ֵלאֹלֵהיכֶּ ֹדשִּ ם קְׁ יתֶּ יִּ הְׁ ֹוָתי וִּ צְׁ ר  ָכל מִּ ם ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ֲאנִּ

ם: י ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ים ֲאנִּ ם ֵלאֹלהִּ יֹות ָלכֶּ הְׁ ם לִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ י אֶּ  הֹוֵצאתִּ

 תרתי משמע פסח שני – יב-ט במדבר פרק ט. 18

ה ֵלאֹמר: ל ֹמשֶּ ַדֵבר ה' אֶּ שְׁ  ַויְׁ ֵני יִּ ל בְׁ ם אֹו ַדֵבר אֶּ ֹחָקה ָלכֶּ ְך רְׁ רֶּ דֶּ ש אֹו בְׁ פֶּ יֶּה ָטֵמא ָלנֶּ הְׁ י יִּ יש כִּ יש אִּ ָרֵאל ֵלאֹמר אִּ

ַסח ַלה': ָעָשה פֶּ ם וְׁ ֹדֹרֵתיכֶּ ֻלהּו: לְׁ ים יֹאכְׁ ֹררִּ ם ַיֲעשּו ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּומְׁ ַביִּ ָבָעה ָעָשר יֹום ֵבין ָהַערְׁ ַארְׁ י בְׁ ש ַהֵשנִּ לֹא  ַבֹחדֶּ

ּנ מֶּ ירּו מִּ אִּ ַסח ַיֲעשּו ֹאתֹוַישְׁ ָכל ֻחַקת ַהפֶּ רּו בֹו כְׁ בְׁ שְׁ ם לֹא יִּ צֶּ עֶּ ר וְׁ  15.ּו ַעד ֹבקֶּ

 מצוות השבת, הדיבר הרביעי בדברות פרשת ואתחנן –טו -יב דברים ה. 19

יָך: ָך ה' ֱאֹלהֶּ ּוְׁ ר צִּ שֹו ַכֲאשֶּ ַקדְׁ ת יֹום ַהַשָבת לְׁ יָת כָ  ָשמֹור אֶּ ָעשִּ ים ַתֲעֹבד וְׁ ת ָימִּ ָך:ֵששֶּ תֶּ ַלאכְׁ י ַשָבת ַלה'  ל מְׁ יעִּ בִּ יֹום ַהשְׁ וְׁ

ָך תֶּ מְׁ הֶּ ָכל בְׁ ָך וְׁ ָך ַוֲחֹמרְׁ שֹורְׁ ָך וְׁ ָך ַוֲאָמתֶּ דְׁ ַעבְׁ ָך וְׁ תֶּ ָך ּובִּ נְׁ ָלאָכה ַאָתה ּובִּ ה ָכל מְׁ יָך לֹא ַתֲעשֶּ ַמַען  ֱאֹלהֶּ יָך לְׁ ָערֶּ שְׁ ר בִּ ָך ֲאשֶּ ֵגרְׁ וְׁ

ָך ָכמֹוָך: ָך ַוֲאָמתְׁ דְׁ זָ  ָינּוַח ַעבְׁ טּוָיה ַעל ֵכן וְׁ ֹרַע נְׁ זְׁ ָיד ֲחָזָקה ּובִּ ָשם בְׁ יָך מִּ ֲאָך ה' ֱאֹלהֶּ ם ַוֹּיצִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ַכרְׁ

ת יֹום ַהַשָבת: יָך ַלֲעשֹות אֶּ ָך ה' ֱאֹלהֶּ ּוְׁ  16צִּ

                                                      
ימים  365". אם תעבוד שבעה ימים בשבוע, וזכרת כי היית במצרים )דברים ט"ו( לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקםבהם 

בשנה, אז בשביל מה יצאת ממצרים? וסוכות כחג האסיף הוא מיוחד משום שהוא תום העונה החקלאית. זכירת יציאת מצרים בחג 
ישים יום הם זכר לאירוע יציאת מצרים ההיסטורי. זכירת יציאת מצרים בחג הסוכות הפסח ובחג השבועות הקרוב אליו מהלך חמ

 הוא מימוש התכלית של יציאת מצרים
. לעשות את הפסח השני בחייהם, הוא פסח דורות הראשון, הוא הפסח 1למה "תרתי משמע"? משום שבפרשה זו מצטווים ישראל:  15

מעות של מי שנבצר ממנו לעשות את הפסח במועדו יד בניסן. שני 'פסח שני' אלה . פסח שני במש2הראשון במדבר מחוץ למצרים, 
נהגו, כפי הנראה רק פעם אחת. האם נוכל למנות גם מצווה זו כזכר ליציאת מצרים? לא כתוב כך במפורש בפסוקים, אבל כפי 

באופן טבעי ופשוט זכרון לשעבוד וליציאת שציינו בשאר מצוות הפסי לעיל: איסור חמץ, אכילת מצה, קרבן פסח וכו', כל אלה הם 
שיעשה פסח שני בארבעה עשר באייר כל מי שלא : "מצוה שפמצרים ולפיכך מנינו גם מצווה זו. ראה אגב אזכורה בספר החינוך 

, מצות פסח שני שיאכל על מצות ומרורים". ראה עוד המצווה הסמוכה שם, שפא: "יכול לעשות פסח ראשון בארבעה עשר בניסן
". וכא שואלים את הבנים רים יאכלהוועל מצות ומר: שכל המחוייב בפסח שני שיאכל בשר הפסח על מצות ומרורים, שנאמר

 .והבנות: כיצד והיכן נכנסה מצווה אחרונה זו לליל הסדר שלנו?
ארץ וביום בעשרת הדברות של ספר דברים חוזר הדיבר של השבת אבל הפעם לא "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת ה 16

השביעי שבת וינפש", היינו זכר למעשה בראשית, אלא: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים", היינו זכר ליציאת מצרים. מפרספקטיבה 
של זמן, מתקבלים הדברים יותר. ואולי גם לדור החדש. )ובקידוש בשבת עכ"פ אנחנו מזכירים את שניהם(. מה עוד הקשר בין שבת 

 .זכור מה עשיתי לך מה פירקתי ממך מה היטלתי עליך -וזכרת כי עבד היית : "טו מדרש תנאים לדברים הויציאת מצרים? ראה 
עולם רבה ". וסדר מלמד שנאמרה שבת אף זכר ליציאת מצרים .זכור את יום השבת :היטלתי עליך ,וימררו את חייהם :פירקתי ממך

שר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים )שמות טז א(, ואחד בשבת בחמשה עמגלה שיציאת מצרים הייתה בשבת: " )ליינר( פרק ה
כשם שבראתי את העולם  ,ר לישראליקדש לי כל בכור, והזה": שמות רבה פרשת בא פרשה יט". על רקע זה יובן טוב מדרש היה

ם הנסים שעשיתי לכם זכור את יום השבת, כך היו זוכרי: שנאמר ,ואמרתי להם לישראל לזכור את יום השבת זכר למעשה בראשית
ר : "פרקי דרבי אליעזר פרק יח". ובזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים: שנאמר ,במצרים וזכרו ליום שיצאתם משם בָּ ה ַהדָּ ְלמָּ

דֹוש בָּ  ?דֹוֶמה ְך ַהקָּ עֹוֵבד אֹותֹו. כָּ ְבנֹו הָּ א לִׁ ילֹו ֶאלָּ ה ְלַהְנחִׁ צָּ ה, ְוֹלא רָּ י ֶחְמדָּ יָּה לֹו ְכלִׁ ד ֶשהָּ ה ְלֶאחָּ יָּ ה ֶשהָּ ה ּוְקֻדשָּ ת ְמנּוחָּ רּוְך הּוא, יֹום ַשבָּ
ַתן  ם, ַעד ֶשֹּלא נָּ ְצַריִׁ מִׁ ְצאּו מִׁ ֵאל. ֵתַדע ְלָך ֶשהּוא ֵכן, ְכֶשיָּ ְשרָּ א ְליִׁ ילֹו ֶאלָּ ה ְלַהְנחִׁ צָּ יו, ֹלא רָּ נָּ ֵאל. ְלפָּ ְשרָּ ת ְליִׁ יל ֶאת ַהַשבָּ ְנחִׁ ה, הִׁ ֶהם ֶאת ַהתֹורָּ לָּ

הּוְשֵתי ַשבָּ  ֶהם ֶאת ַהתֹורָּ ַתן לָּ ֵאל ַעד ֶשֹּלא נָּ ְשרָּ ְבתּו יִׁ וזכרת כי : ובדברות האחרונות כתבכ יא: "בכור שור שמות ובפירוש ". תֹות שָּ
וכשתנוח בשבת יזכר לך עבדות מצרים, שלא היית יכול לנוח, ועתה הנח בשבת,  .עבד היית ]בארץ[ מצרים, ויוציאך ה' אלוהיך משם

אבל בכאן יזהיר אותנו לשמור ה טו: "רמב"ן דברים ופירוש  ב"ה".רין מן העבודה, ותזכור החסד שעשה לך הקותדע שאתה בן חו
השבת, בעבור היותנו עבדים במצרים עובדים כל היום על כרחנו ולא היתה לנו מנוחה, והוא יצונו עתה לשבות ולנוח, כדי שנזכיר 

עוד הרבה יש על הקשר בין שבת ויציאת מצרים, אבל נראה שאין פשט פשוט ". חסדי השם עלינו בהוציאו אותנו מעבדות למנוחה
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ץ רֶּ אֶּ ם בְׁ יתֶּ ים ֱהיִּ י ֵגרִּ ת ַהֵגר כִּ ם אֶּ תֶּ ם: ַוֲאַהבְׁ ָריִּ צְׁ  17מִּ

 מצוות נביא שקר, מסית ומדיח –ו  דברים פרק יג. 21

ם  ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ יא אֶּ ם ַהמֹוצִּ ר ָסָרה ַעל ה' ֱאֹלֵהיכֶּ בֶּ י דִּ יא ַההּוא אֹו ֹחֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת כִּ ַהָּנבִּ ֵבית וְׁ ָך מִּ ַהֹפדְׁ וְׁ

ָך ּוְׁ ר צִּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ן ַהדֶּ יֲחָך מִּ ַהדִּ ים לְׁ ָך: ֲעָבדִּ בֶּ רְׁ קִּ ָת ָהָרע מִּ ַערְׁ ת ָבּה ּובִּ כֶּ יָך ָללֶּ  ה' ֱאֹלהֶּ

 דין מסית ומדיח  –יא  דברים יג. 22

ים: ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ יֲאָך ֵמאֶּ יָך ַהמֹוצִּ יֲחָך ֵמַעל ה' ֱאֹלהֶּ ַהדִּ ֵקש לְׁ י בִּ ים ָוֵמת כִּ תֹו ָבֲאָבנִּ ַקלְׁ  ּוסְׁ

 שהשתחרר מצוות הענקה לעבד –טו -יג דברים טו. 23

ּנּו ֵריָקם: חֶּ ַשלְׁ ָמְך לֹא תְׁ י ֵמעִּ שִּ ּנּו ָחפְׁ חֶּ ַשלְׁ י תְׁ כִּ ן  וְׁ תֶּ יָך תִּ ָך ה' ֱאֹלהֶּ ר ֵבַרכְׁ ָך ֲאשֶּ בֶּ קְׁ ּיִּ ָך ּומִּ נְׁ ָגרְׁ ָך ּומִּ ּצֹאנְׁ יק לֹו מִּ ַהֲעֵניק ַתֲענִּ

יָך לֹו: ָך ה' ֱאֹלהֶּ דְׁ פְׁ ם ַוּיִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ָזַכרְׁ ה ַהּיֹום: וְׁ ת ַהָדָבר ַהזֶּ ָך אֶּ ַצּוְׁ י מְׁ  ַעל ֵכן ָאֹנכִּ

 שמור את חודש האביב, מצוות קידוש החודש ועיבור השנה –א  דברים טז. 24

ם ָליְׁ  ַריִּ צְׁ מִּ יָך מִּ יֲאָך ה' ֱאֹלהֶּ יב הֹוצִּ ש ָהָאבִּ ֹחדֶּ י בְׁ יָך כִּ ַסח ַלה' ֱאֹלהֶּ יָת פֶּ ָעשִּ יב וְׁ ש ָהָאבִּ ת ֹחדֶּ  18.ָלהָשמֹור אֶּ

 קרבן פסח –ג -ב דברים טז. 25

מֹו ָשם: ַשֵכן שְׁ ַחר ה' לְׁ בְׁ ר יִּ יָך צֹאן ּוָבָקר ַבָמקֹום ֲאשֶּ ַסח ַלה' ֱאֹלהֶּ ָת פֶּ ָזַבחְׁ ים תֹאַכל  וְׁ ַעת ָימִּ בְׁ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ שִּ

ַמַען תִּ  ם לְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ָפזֹון ָיָצאָת ֵמאֶּ חִּ י בְׁ י כִּ ם ֹענִּ חֶּ ֵמי ַחּיֶּיָך:ָעָליו ַמּצֹות לֶּ ם ֹכל יְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ָך ֵמאֶּ ת יֹום ֵצאתְׁ ֹכר אֶּ  19זְׁ

 חג השבועות, שלושת הרגלים, שמחת יום טוב –יב -י דברים טז. 26

                                                      
ת ַלה' ֱאֹלֶהיָך ֹלא מזה שיום מנוחה פעם בשבוע בו הוא התשובה לשעבוד מצרים, הוא המטרה של יציאת מצרים: " י ַשבָּ יעִׁ ְויֹום ַהְשבִׁ

ֶתָך ְוַעְבְדָך ַואֲ  ְנָך ּובִׁ ה ּובִׁ ה ַאתָּ אכָּ ל ְמלָּ מֹוָךַתֲעֶשה כָּ ְתָך כָּ נּוַח ַעְבְדָך ַוֲאמָּ ֶריָך ְלַמַען יָּ ְשעָּ ל ְבֶהְמֶתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשר בִׁ ֶתָך ְושֹוְרָך ַוֲחֹמְרָך ְוכָּ  ".מָּ
ְתָך ֵגר ְבַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתֹו:: "לג ויקרא יטכבר קדם הציווי על אהבת הגר בפרשת קדושים,  17 גּור אִׁ י יָּ כֶ  ְוכִׁ ח מִׁ ֶכם ַהֵגר ְכֶאְזרָּ ְהֶיה לָּ ם יִׁ

י ה' ֱאֹלֵהיֶכם ם ֲאנִׁ יִׁ ְצרָּ יֶתם ְבֶאֶרץ מִׁ ים ֱהיִׁ י ֵגרִׁ מֹוָך כִׁ ְתֶכם ְוָאַהְבתָּ לֹו כָּ ר אִׁ ". שם העניין הוא איסור אונאה ולפיכך אהבת הגר שם היא ַהגָּ
ולי אין כאן אהבה ממש רק "מה בהיבט שלילי של מניעת עשיית הרע, מניעת אונאתו. אל תעשה לגר את מה שעשו לך במצרים. א

ששנוא עליך אל תעשה לחברך". האם מכאן לקח הלל את הדברים שאמר לגר? כאן בספר דברים, ההקשר הוא חיובי. כמו שעולה 
א אֲ מהפסוקים הקודמים: " ֹבר ְוַהנֹורָּ ֹדל ַהגִׁ ֵאל ַהגָּ ים הָּ ֲאֹדנִׁ ים ַוֲאֹדֵני הָּ ֱאֹלהִׁ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלֵהי הָּ ַקח ֹשַחד:כִׁ ים ְוֹלא יִׁ נִׁ א פָּ שָּ  ֶשר ֹלא יִׁ

ה ְמלָּ ֶתת לֹו ֶלֶחם ְושִׁ ה ְוֹאֵהב ֵגר לָּ נָּ ְשַפט יָּתֹום ְוַאְלמָּ ". והרי זה כמו שאומרים חז"ל במספר מקומות: "מה הוא רחום, אף אתה ֹעֶשה מִׁ
להוסיף את הסיבה של זכירת הגרות במצרים? אם הקב"ה אוהב גרים, אף אתה אהוב את הגר. אז למה צריך הכתוב  –רחום וכו' " 

 פרק זלא מספיקה ההידמות לקב"ה? אולי באמת הפסוקים בספר ויקרא הם המקור ולא כאן.התשובה ממקום אחר בספר דברים, 
עַ ח: "-פסוקים ז ל הָּ כָּ י ַאֶתם ַהְמַעט מִׁ ֶכם כִׁ ְבַחר בָּ ֶכם ַויִׁ ַשק ה' בָּ ים חָּ ַעמִׁ ל הָּ כָּ ים:ֹלא ֵמֻרְבֶכם מִׁ ְמרֹו ֶאת  מִׁ שָּ י ֵמַאֲהַבת ה' ֶאְתֶכם ּומִׁ כִׁ

ַיד ַפְרֹעה ֶמלֶ  ים מִׁ דִׁ ֵבית ֲעבָּ ְפְדָך מִׁ ה ַויִׁ קָּ יא ה' ֶאְתֶכם ְביָּד ֲחזָּ ְשַבע ַלֲאֹבֵתיֶכם הֹוצִׁ ה ֲאֶשר נִׁ םַהְשֻבעָּ יִׁ ְצרָּ ". מאהבת ה' אתכם נפדתם ְך מִׁ
 שתימנעו מלהונותם, כעת כשאתם ריבונים על אדמתכם בארצכם. מגרות מצרים, לפיכך תאהבו אתם את הגרים, לא רק

ים ֹתאַכל : "טו שמות כגכבר קדמו הפסוקים לעיל אשר מזכירים את פסח בחודש האביב דווקא, ב 18 ְבַעת יָּמִׁ ְשֹמר שִׁ ֶאת ַחג ַהַמּצֹות תִׁ
אתָּ מִׁ  צָּ י בֹו יָּ יב כִׁ ָאבִׁ ָך ְלמֹוֵעד ֹחֶדש הָּ יתִׁ ּוִׁ םַמּצֹות ַכֲאֶשר צִׁ יִׁ ְצרָּ ים ֹתאַכל ַמּצֹות : "יח שמות לדוכו' ", ב מִׁ ְבַעת יָּמִׁ ְשֹמר שִׁ ֶאת ַחג ַהַמּצֹות תִׁ

ם יִׁ ְצרָּ מִׁ אתָּ מִׁ יב יָּצָּ ָאבִׁ י ְבֹחֶדש הָּ יב כִׁ ָאבִׁ ָך ְלמֹוֵעד ֹחֶדש הָּ יתִׁ ּוִׁ יב: "ד שמות יג". וכן בֲאֶשר צִׁ ָאבִׁ ים ְבֹחֶדש הָּ ". שמירה על ַהיֹום ַאֶתם ֹיְצאִׁ
פסח בחודש האביב )שלא יחול לפני יום השוויון באביב( היא מיסודות לוח השנה ולפיכך מצריכה את קידוש ועיבור השנה על מנת 
שיחולו החגים בזמנם )בכלל זה גם הקפדה על סוכות כחג האסיף(. ספר החינוך מצווה ד אמנם ממקם מצווה זו בפרשת החודש 

לקדש חדשים ולעבר שנים בבית דין גדול בחכמה סמוך בארץ, ולקבע מועדי השנה על  -הזה לכם, שמות יב: "מצות קידוש החדש 
החדש הזה לכם ראש חדשים, כלומר כשתראו חידושה של לבנה תקבעו לכם ראש חדש, או אפילו לא  פי אותו קידוש, שנאמר:

ור השנה, לפי שיסוד מצות קדוש החדש, תראוה, מכיון שהיא ראויה להראות על פי החשבון המקבל. וכן תכלול מצוה זו מצות עב
אך הלכות חשובות הקשורות ללוח השנה  כדי שיעשו ישראל מועדי השם במועדם. וכמו כן מצות עבור השנה מזה היסוד היא".

נלמדות מפסוק שהבאנו למעלה הכתוב בלשון של ציווי: "שמור", אשר מזכיר גם "שמור" אחרים בתורה כמו שבת. ראה למשל 
שמור את חדש האביב, שמור את שמפסוק זה לומדים שמעברים את חודש אדר דווקא: " ים פרשת ראה פיסקא קכזספרי דבר

על הפסוק: "והיו לאותו ולמועדים  מדרש אגדה )בובר( בראשית פרק אראה גם  ".דש סמוך לאביב מפני אביב שיהא בזמנווהח
 רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק א". ובשמור את חדש האביב :רשנאמ ,שעל חשבון חמה ולבנה תיקון המועדים -ולימים ושנים 

והשנים שאנו מחשבין  ... החדש הזה לכם ראש חדשים :ונאמר ,עולת חדש בחדשו :שנאמר ,חדשי השנה הם חדשי הלבנה: "הלכה א
 .בשבת פקודי עיבור השנה", בדברינו שמור את חדש האביב :שנאמר ,הם שני החמה

הגענו סוף סוף אל המצווה המרכזית של הפסח אשר נתנה לחג את שמו, היא מצוות קרבן הפסח שאמנם נזכרת כבר בספר שמות  19
ט ביום ארבעה עשר בניסן בין הערבים שה ולשח -חיטת הפסח מצות שפרקים יב יג הנ"ל, ושם מונה אותה ספר החינוך, מצוה ה: "

וענין המצוה הוא שמתקבצים אנשים מישראל לחבורות ולוקחין  ... וזה נקרא קרבן הפסח .תמים זכר בן שנה או גדי בבית הבחירה
סן בין הערבים, ואחר כך מן השוק או מביתם גדי אחד או שה תמים זכר בן שנה, ושוחטין אותו בעזרת בית המקדש ביום י''ד בני

וכו' ". אבל כאן נזכרת יציאת מצרים במפורש, אמנם שוב בקשר ברור עם אכילת מצה  לם אחר מאכלםולערב אוכלין אותו בין כ
אסור שנזכר כאן בקשר ברור לקרבן הפסח )שספר החינוך מונה כבר במצווה פט בפרשת משפטים  –מחד גיסא ועם איסור חמץ 

הוא איסור חמץ שמתחיל כבר ביום יד במחצית היום בזמן הקרבת  -ג יח: "לא תשחט על חמץ דם זבחי"( ע"ס הפסוק בשמות כ
 הקרבן.

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%941


 תשע"ט פסח

 7מתוך  6עמ' 

 

יָך: ָך ה' ֱאֹלהֶּ כְׁ ָברֶּ ר יְׁ ֵתן ַכֲאשֶּ ר תִּ ָך ֲאשֶּ ַבת ָידְׁ דְׁ ַסת נִּ יָך מִּ יָת ַחג ָשֻבעֹות ַלה' ֱאֹלהֶּ ָעשִּ ֵני  וְׁ פְׁ ָת לִּ ָשַמחְׁ יָך ַאָתה וְׁ ה' ֱאֹלהֶּ

בֶּ  רְׁ קִּ ר בְׁ ָמָנה ֲאשֶּ ָהַאלְׁ ַהָּיתֹום וְׁ ַהֵגר וְׁ יָך וְׁ ָערֶּ שְׁ ר בִּ י ֲאשֶּ ַהֵלוִּ ָך וְׁ ָך ַוֲאָמתֶּ דְׁ ַעבְׁ ָך וְׁ תֶּ ָך ּובִּ נְׁ יָך ּובִּ ַחר ה' ֱאֹלהֶּ בְׁ ר יִּ ָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ

מֹו ָשם: ַשֵכן שְׁ ם וְׁ  לְׁ ָריִּ צְׁ מִּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ָזַכרְׁ ה:וְׁ ים ָהֵאלֶּ ת ַהֻחקִּ יָת אֶּ ָעשִּ ָת וְׁ  20ָשַמרְׁ

 עם העממיםאיסורי חיתון  –ה -ד דברים כג. 27

ַהל ה' ַעד עֹוָלם: קְׁ ם בִּ י לֹא ָיבֹא ָלהֶּ ירִּ ַהל ה' ַגם דֹור ֲעשִּ קְׁ י בִּ י ּומֹוָאבִּ ם  לֹא ָיבֹא ַעמֹונִּ כֶּ תְׁ מּו אֶּ דְׁ ר לֹא קִּ ַבר ֲאשֶּ ַעל דְׁ

ם בַ  ם ּוַבַמיִּ חֶּ ָך:ַבלֶּ לֶּ ַקלְׁ ם לְׁ תֹור ֲאַרם ַנֲהַריִּ פְׁ עֹור מִּ ן בְׁ ָעם בֶּ לְׁ ת בִּ יָך אֶּ ר ָשַכר ָעלֶּ ם ַוֲאשֶּ ָריִּ צְׁ מִּ ם מִּ כֶּ ֵצאתְׁ ְך בְׁ רֶּ  21דֶּ

 זכירת מרים, שמירה מנגע הצרעת –ט -ח דברים כד. 28

כֶּ  תְׁ ר יֹורּו אֶּ ֹכל ֲאשֶּ ַלֲעשֹות כְׁ ֹאד וְׁ ֹמר מְׁ שְׁ ַגע ַהָּצַרַעת לִּ נֶּ ר בְׁ ָשמֶּ רּו ַלֲעשֹות:הִּ מְׁ שְׁ ם תִּ יתִּ ּוִּ ר צִּ ם ַכֲאשֶּ ּיִּ וִּ ים ַהלְׁ ָזכֹור  ם ַהֹכֲהנִּ

ם: ָריִּ צְׁ מִּ ם מִּ כֶּ ֵצאתְׁ ְך בְׁ רֶּ ָים ַבדֶּ רְׁ מִּ יָך לְׁ ר ָעָשה ה' ֱאֹלהֶּ  ֵאת ֲאשֶּ

 איסורי עושק שונים –יח -יז דברים כד. 29

ָמָנה: ד ַאלְׁ גֶּ לֹא ַתֲחֹבל בֶּ ַפט ֵגר ָיתֹום וְׁ שְׁ ה מִּ י  לֹא ַתטֶּ ָשם ַעל ֵכן ָאֹנכִּ יָך מִּ ָך ה' ֱאֹלהֶּ דְׁ פְׁ ם ַוּיִּ ַריִּ צְׁ מִּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ָזַכרְׁ וְׁ

ה: ת ַהָדָבר ַהזֶּ ָך ַלֲעשֹות אֶּ ַצּוְׁ  מְׁ

 מתנות עניים –כב -יט דברים כד. 30

תֹו  ַקחְׁ ה לֹא ָתשּוב לְׁ ר ַבָשדֶּ ָת ֹעמֶּ ָשַכחְׁ ָך וְׁ ָשדֶּ ָך בְׁ ירְׁ צִּ ֹצר קְׁ קְׁ י תִּ יָך כִּ ָך ה' ֱאֹלהֶּ כְׁ ָברֶּ ַמַען יְׁ יֶּה לְׁ הְׁ ָמָנה יִּ ָלַאלְׁ ַלֵגר ַלָּיתֹום וְׁ

יָך: ֹכל ַמֲעֵשה ָידֶּ עֹוֵלל ַאֲחרֶּ  בְׁ ָך לֹא תְׁ מְׁ ֹצר ַכרְׁ בְׁ י תִּ יֶּה: כִּ הְׁ ָמָנה יִּ ָלַאלְׁ יָך ַלֵגר ַלָּיתֹום וְׁ ַפֵאר ַאֲחרֶּ ָך לֹא תְׁ ֹבט ֵזיתְׁ י ַתחְׁ יָך כִּ

ָמָנה ָלַאלְׁ יֶּה: ַלֵגר ַלָּיתֹום וְׁ הְׁ ה: יִּ ת ַהָדָבר ַהזֶּ ָך ַלֲעשֹות אֶּ ַצּוְׁ י מְׁ ם ַעל ֵכן ָאֹנכִּ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ָזַכרְׁ  22וְׁ

 זכירת עמלק  –יט -יז דברים כה. 31

ם: ָריִּ צְׁ מִּ ם מִּ כֶּ ֵצאתְׁ ְך בְׁ רֶּ ָך ֲעָמֵלק ַבדֶּ ר ָעָשה לְׁ ְך ַויְׁ  ָזכֹור ֵאת ֲאשֶּ רֶּ ָך ַבדֶּ ר ָקרְׁ ַאָתה ָעֵיף ֲאשֶּ יָך וְׁ ים ַאֲחרֶּ ֱחָשלִּ ָך ָכל ַהּנֶּ ַזֵּנב בְׁ

ים: לֹא ָיֵרא ֱאֹלהִּ ָיֵגַע וְׁ ָתּה  וְׁ שְׁ רִּ ָך ַנֲחָלה לְׁ יָך ֹנֵתן לְׁ ר ה' ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ יב ָבָארֶּ ָסבִּ יָך מִּ בֶּ ָכל ֹאיְׁ ָך מִּ יָך לְׁ יַח ה' ֱאֹלהֶּ ָהנִּ ָהָיה בְׁ וְׁ

ַתַחת ַהשָ  ר ֲעָמֵלק מִּ ת ֵזכֶּ ה אֶּ חֶּ מְׁ ָכח:תִּ שְׁ ם לֹא תִּ  23ָמיִּ
                                                      

וזכרת כי עבד היית במצרים : "חזקוניכבר ראינו שכל החגים, כמו גם השבת, קשורים ליציאת מצרים. אבל כאן, מדגיש פירוש  20
ממצרים כגון מצות בפסח, סוכה בחג האסיף, שופר בר"ה, תענית ביום בשאר חגים יש מצות שיש להזכיר שבגינן יצאו ישראל 

הכפורים, אבל עצרת אין בו שום רמז לפיכך כתוב בו וזכרת. כי עבד היית במצרים אל תאמר איך אתבטל מן הקציר אלא זכור שלא 
 ."היה בידך כלום כשחננך הקדוש ברוך הוא ולא היה לך פנאי לנוח ולשמוח לפיכך ושמרת ועשית

יציאת מצרים איננה מהלך פשוט שבו מניחים מאחור את הסבל והשעבוד ויוצאים לחירות ולעולם נעים ויפה. עצם המצווה של  21
זכירת יציאת מצרים מקפלת בתוכה גם זכרונות קשים, חשבונות עם אויבים ומשטינים. לא רק של המצרים ששעבדו את בני 

ל עמי האיזור, בפרט בדרך הארוכה אל החירות בארץ המובטחת. ולא חשבון רק עם ישראל )ראה דברינו לבנת הספיר(, אלא גם ש
אויב מר ושפל כמו עמלק: "אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע", לא רק עם אלא בלעם שבא לקלל את 

ומים "בדרך בצאתכם ממצרים". האם זו עם ישראל, אלא גם עם קרובי משפחה כמו עמון ומואב שלא היו מוכנים לספק לעם לחם 
מצווה לדורות? האם זו הדרך לחירות ולריבונות לזכור לעמי האיזור לנצח את רעתם? גם למי שיבקש להסתפח אל יוצאי מצרים? 
ראה הריכוך כבר במקרא עצמו שם, הן כלפי אדום "כי אחיך הוא" והן כלפי המצרים עצמם "כי גר היית בארצו"! ואיזו קהילה 

הודית מפוארת חייתה ופרחה במצרים שנים ותקופות ארוכות. ועמון ומואב שחטאם הגדול באמת, הזנות בשיטים כלל לא נזכר י
שם, מה איתם? ראה איך נהפכה ההלכה והותרו בנותיהם לבוא בקהל ומרות המואביה בת עגלון מלך מואב יצא דוד המלך! דברינו 

בפרשת כי תצא. )ורחב שהיא משבעת העמים נישאת ליהושע ויצו ממנה שמונה נביאים, דברינו  לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'
בפרשת שלח לך(. ראה גם הדיון על הגר העמוני שבא לפני חכמים והתירוהו משום "שכבר עלה סנחריב ובלבל את האומות"  רחב

ל לאפשר )מסכת ידיים פרק ד משנה ד(. אפשר שזכרון יציאת מצרים, כאשר העם היוצא גם התנחל ובנה לו בית איתן ונאמן, יכו
 גם יחס אחר לעמים האחרים.

כבר ראינו את הביטוי "הדבר הזה" בפסוקים הקודמים בדין איסור עושק של החלשים בחברה וכן לעיל בדין הענקה לעבד  22
נותנין לו  ,ליתן ונתן ראמ: "הלכה יז תוספתא מסכת פאה )ליברמן( פרק דשהשתחרר. הביטוי "דבר" צד את עיני הדרשנים. ראה 

לאחרים  ראבל אמ ,ליתן רלא אמ .נותנין לו שכר אמירה כשכר מעשה ,ליתן ולא הספיק בידו ליתן ראמ .מירה ושכר מעשהשכר א
מניין  ,אבל מניח לו בדברים טובים ,לאחרים תנו רלא אמ .יךהכי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלאמר: שנ ,נותנין לו שכר על כך ,תנו

שאל : "טור יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט". גם הדיבור חשוב מאד. ראה לל הדבר הזהכי בג אמר:שנ ?שנותנין לו שכר על כך
אלא יפייסנו בדברים ויראה לו לבו הטוב שרצונו ליתן לו אלא שאין ידו  ,לא יגער בו ויגביה עליו קולו ,לו העני ואין לו מה יתן לו

בפרשת כי תצא  מתנות עניים". ראה דברינו ו גדול כשכר הנותןואם אין בידו ליתן לו ויכול לעשות לאחרים שיתנו לו שכר .משגת
 בפרשת בהר. מצוות צדקהוכן דברינו 

מדרש תנאים לדברים "בדרך בצאתכם ממצרים". מבאר  –הזכירה כאן איננה ישירה של יציאת מצרים, אלא של מה שקרה בדרך  23
שיכולה לשעבד ". עמלק איננו מעצמה כמצרים בשעת גאולתכם -בשעת טירופכם: בצאתכם ממצרים  -בדרך : "פסוק יז פרק כה

עם. עמלק גם לא יכול לנהל מלחמה סדורה נגד עם ריבוני בארצו. עמלק מזנב את הנחשלים, עמלק מצנן את האמבטיה הרותחת 
)מדרש תנחומא כי תצא יג ורש"י על הפסוק( ומראה לעמי האזור שאפשר להתגרות בישראל. בא מדרש תנאים לדברים ומדגיש 

ינו, עמלק בא למחוק את האירוע הגדול והנשגב של יציאת מצרים. על כך באה הזכירה בלשון שכל זה היה "בשעת גאולתכם", הי
נגיד ומצווה: "זכור", כמו "שמור" שראינו לעיל. אך לצד החשבון החיצוני עם עמלק, יש חשבון פנימי של הקפדה על מידות ומשקלות, 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%91%D7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A8%D7%97%D7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94-2
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י  שָ  הִּ ָעט ַויְׁ ֵתי מְׁ מְׁ ָמה ַוָּיָגר ָשם בִּ ַריְׁ צְׁ ד מִּ י ַוֵּירֶּ י ֹאֵבד ָאבִּ יָך ֲאַרמִּ ֵני ה' ֱאֹלהֶּ פְׁ ָת לִּ ָאַמרְׁ יָת וְׁ ָענִּ גֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב:וְׁ  ם לְׁ

ַעּנּונ ים ַויְׁ רִּ צְׁ נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה:ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ תְׁ ֵינּו  ּו ַוּיִּ ת ָענְׁ א אֶּ ת ֹקֵלנּו ַוַּירְׁ ַמע ה' אֶּ שְׁ ל ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַוּיִּ ַעק אֶּ צְׁ ַוּנִּ

ת ַלֲחֵצנּו: אֶּ ת ֲעָמֵלנּו וְׁ אֶּ ֹאתֹות ּובְׁ  וְׁ ֹמָרא ָגֹדל ּובְׁ טּוָיה ּובְׁ ֹרַע נְׁ זְׁ ָיד ֲחָזָקה ּובִּ ם בְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ֵאנּו ה' מִּ ים:ַוּיֹוצִּ תִּ  ֹמפְׁ

 וכשר שמחחירות ג ח

 מחלקי המים

                                                      
ידות ומשקלות ובסמיכות של זכירת עמלק למצווה זו. זכירה אחת היינו על בניית חברה צודקת וישרה, כפי שראינו לעיל במצוות מ

היא המלחמה החיצונית בעמלק "מדור דור" ומחייתו. הזכירה השנייה היא מנוחה ונחלה תקינים בארץ שהיא מטרת היציאה 
 בה.ממצרים. לסיים את הדרך ולהגיע לארץ, לבנות בה חברה בריאה וחסונה ששום עמלק לא ירצה לשוב ולהתגרות 


