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 העבודה זרה של מצרים ביטול – באפרשת 

שנאמר  בניסן חמשה עשרואחר כך לאוכלו בליל  לעיני כל ביום ארבעה עשר בניסן לשחוט אותוה, ׂשלקחת  צוּוהם  ממצרים בני ישראל שיצאולפני 
שֹ " ֵאל ֵלאֹמר ֶבעָּ רָּ ת ִישְּ ל ֲעדַּ רּו ֶאל כָּ בְּ ִיתדַּ בָּ ֹבת ֶשה לַּ ֵבית אָּ ֶהם ִאיׁש ֶשה לְּ חּו לָּ ִיקְּ ֶזה וְּ ֹחֶדׁש הַּ ר וכן נאמר " )שמות יב, ג(" ר לַּ שָּ ה עָּ עָּ בָּ רְּ ד אַּ ֶמֶרת עַּ ִמׁשְּ ֶכם לְּ יָּה לָּ הָּ וְּ

ִים: בָּ רְּ עַּ ֵאל ֵבין הָּ רָּ ת ִישְּ ל ֲעדַּ הַּ ֲחטּו ֹאתֹו ֹכל קְּ ׁשָּ ֶזה וְּ ֹחֶדׁש הַּ לּו ֹאתֹו  יֹום לַּ ִתים ֲאֶׁשר יֹאכְּ בָּ ל הַּ קֹוף עַּ ׁשְּ מַּ ל הַּ עַּ זּוֹזת וְּ מְּ ֵתי הַּ ל ׁשְּ נּו עַּ תְּ נָּ ם וְּ דָּ חּו ִמן הַּ קְּ לָּ וְּ
ֶהם: ֵׁשל מְּ וְּ  בָּ א ּובָּ לּו ִמֶמּנּו נָּ ל תֹאכְּ ֻלהּו: אַּ ֹרִרים יֹאכְּ ל מְּ ּצֹות עַּ ִלי ֵאׁש ּומַּ ֶזה צְּ ה הַּ לָּ יְּ לַּ ר בַּ שָּ בָּ לּו ֶאת הַּ כְּ בֹואָּ ל ִקרְּ עַּ יו וְּ עָּ רָּ ל כְּ ִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו עַּ ִים ִכי ִאם צְּ מָּ ל בַּ " ֻבשָּ

 .ט( –)שמות יב, ו 

 ?מצרים אכילתו, ועוד לעשות זאת לעיני כלצלייתו ו זריקת דמו שחיטתו, האת בני ישראל לטרוח בהכנת הׂש ציוהיתברך ויש להבין, מדוע ה' 

  בארץ על ידי עבודת 'הטלה' בשמיםבמצרים עבדו את מזל 'טלה' 

)'רבינו בחיי' שמות יד, י  'עוזא' או פרק תשיעי ד"ה והכלל כי להכניע( שלמה בן אלקבץ לר' 'ברית הלוי' אמר רבי יודאי, ד"ה יח ע"א דף שמותפרשת זוהר ) 'דומה'הנקרא  מלאךר הרוחני של מצרים היה הׂש

, 'בעלי ד"ה את אשר התעללתי ד אותפרשת בא  ' להחיד"אנחל קדומים', ה, כא 'שמות רבה')מה כשמה של האּו 'מצרים'נקרא היה  וגם, ד"ה ועל דרך המדרש, 'שפתי כהן על התורה' פרשת בשלח ד"ה וישאו בני ישראל(

שבעים בן ראשון מו השער הראשון הספירה העשירית( לר' יוסף גי'קטיליא 'שערי אורה') בשמיםת מֹורי האּומגדולי ׂש זה היההר ׂשה .(ספר ישעיה ד"ה משא מצרים לר' אברהם אזולאי ברית אברם'
העלה אף הקב"ה מחמת כן ו (ד"ה סודות קרבן פסחפרשת בא  תורה שבכתב 'השל"ה הקדוש)' לרוב חשיבותו העליונה למרכבה נישו 'רכֹוּב' הוא היה נחשב .רים למעלהׂשה

 ומשום. ם תשס"ח(יירושלהודפס בכתב יד לר' חיים ויטאל דף יח אות מג ד"ה 'מדרש רבה' תוך )'עץ הדעת טוב' ליקוטים מואחיזתו בעליונים מעלתו את את משה רבינו לעליונים כדי לראות 
ן ה' " כנרמז בפסוקלארץ ישראל  שניה נחשבתמצרים  הרוחני, ארץ חשיבותו של השר גַּ ִיםכְּ רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ סמוכה  היא, לפי שלמעלתהעוד רמז ו .)בראשית יג, י(" כְּ

 .מאמר ג תחילת פרק קיא דף שנ ד"ה 'והיה לבא"ר' מר' יוסף בן גיקטיליא ז"ל עפ"י בעלי קבלה אמיתית(לר' דוד זכות ממודינא )'זכר דוד'  לה

 עפ"י) 'מזל טלה'שולט על  והוא, צורתו צורת טלהר שלהם שהׂש וידעו )'פענח רזא' פרשת בא ד"ה מן הכבשים ומן העיזים( בקיאים גדולים בחכמת המזלותהיו ים יהמצר

הקדוש' תורה שבכתב פרשת  'השל"הכתב יד לר' חיים ויטאל דף רפה אות תפט ד"ה לשבת הגדול מהדורת ירושלם תשס"ח, ליקוטים מ 'עץ הדעת טוב')ר לכל המזלות בכֹוהשהוא  הרדב"ז מצוה תו('מצודת דוד' על טעמי המצוות ל

גם שולט בחודש ניסן שהוא  מזל זהולכן , (, 'ברכת שמואל' לאביו של בעל 'קב הישר' פרשת שמות דף לג ע"א טור א ד"ה ונחזור לענינינו'ילקוט ראובני' פרשת שמות ד"ה דע שכבר אמרו ,בא ד"ה סודות קרבן פסח
)'עץ הדעת טוב' כתב יד לר' חיים ויטאל דף רפה אות משפיע על אומת מצרים מזל זה המצריים האמינו כי ו .שמות ד"ה דע שכבר אמרו()'ילקוט ראובני' פרשת  ראשון לכל החודשים בשנה

השל"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בא ד"ה )'נחשב 'בכור' הוא שגם  )'בעלי ברית אברם' ספר ישעיה ד"ה משא מצרים( על ידי השר שלהם עליוניםמהשפע  "ח(סתפט ד"ה לשבת הגדול מהדורת ירושלם תש

 .פרשת ויגש דף לג טור א ד"ה אמנם קשה לי( לר' אברהם חזקוני )'שתי ידות' צאןבריבוי הוממזל זה הם מושפעים  ,סודות קרבן פסח(

ֶחיָך זֹאת שנאמר " עמםהוא לא אמר שיביאו את צאנם  לארץ מצריםיבואו ְוֶאָחיו לכן כאשר פרעה אמר ליוסף שאביו  ֹעה ֶאל יֹוֵסף ֱאֹמר ֶאל אַּ רְּ יֹאֶמר פַּ וַּ
ן:  עַּ נָּ ה כְּ צָּ רְּ כּו ֹבאּו אַּ ֶכם ּולְּ ִעירְּ ֲענּו ֶאת בְּ חּוֲעשּו טַּ ֶרץ ּוקְּ אָּ לּו ֶאת ֵחֶלב הָּ ִאכְּ ִים וְּ רַּ ֶכם ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמצְּ ה לָּ נָּ ֶאתְּ י וְּ ֵתיֶכם ּוֹבאּו ֵאלָּ ֶאת בָּ )בראשית מה, " ֶאת ֲאִביֶכם וְּ

חּו, "יח( –יז  ֵתיֶכם ּוקְּ ֶאת בָּ שהוא  וב הצאן שיש במצרים מושפע מאלהותופרעה האמין בעבודה זרה שלו וסבר שראך לא את צאנכם, כי  –" ֶאת ֲאִביֶכם וְּ
אינם הם במצרים וצאן הרבה  כבר מפני שיש צאנםאת שלא יביאו עמהם  שפרעה אמר להם כלומר עה.אליהם אף בלא רֹווהם מתרבים מ 'מזל טלה'

צאנם כי היה חביב עליהם על שבא להם את האחים כן טרחו והביאו אמנם  .ובזה היה נותן פרעה שבח לאלהותולמצרים.  להביא משלהםצריכים 
נּו ואמרו "כנגד דעתו של פרעה מיגיע כפם. ואף הפליגו לדבר  חְּ ם ֲאנַּ ֶדיָך גַּ ם ֲאבֹוֵתינּוֹרֵעה צֹאן ֲעבָּ אלא  הגיע כלומר "הצאן שיש לנו לא )בראשית מז, ג(" גַּ

 .)'שתי ידות' פרשת ויגש דף לג טור א ד"ה אמנם קשה לי( "יגיעת כפים ביגיעה שלנו ושל אבותינו, ואין זה מן 'המזל' להיות בא מעצמו בלי

בּו " לומר לפני פרעה לאחיואמר יוסף  ֲעבּור ֵתׁשְּ ם ֲאֹבֵתינּו בַּ נּו גַּ חְּ ם ֲאנַּ ה גַּ תָּ ד עַּ עַּ עּוֵרינּו וְּ ֶדיָך ִמּנְּ יּו ֲעבָּ ֶנה הָּ ֵׁשי ִמקְּ נְּ ֶתם אַּ רְּ ֲאמַּ ת ִמצְּ וַּ ֶאֶרץ ֹגֶׁשן ִכי תֹוֲעבַּ ִים בְּ רַּ
ל ֹרֵעה צֹאן  הנקראתעצמה ב שלהם הצאן כמו העבודה זרה את רועי מאוד מחשיביםבמצרים היו  כי כלומר לימדם להגיד שהם רועי צאן, )בראשית מו, לד(" כָּ

'רועים' הכוונה מה שאמרו שהם שפרעה חשב ו .שפתי חכמים על רש"י בראשית מו, לד(אלילים במקרא ראה העבודות שאר  רנא ע"א ד"ה 'אמר יוסף'. כך נקראות גם )זוהר פרשת פנחס דף 'תועבה' בשם
ֶרץבְּ " שנאמר בה משלהם לגור, לכן נתן להם ארץ צאנו כל על יכולים לפקחר שאמרים לעבודה זרה כמו כֹו שהם אָּ ב הָּ ֶחיָך ֵמיטַּ ֶאת אַּ ִביָך וְּ " הֹוֵׁשב ֶאת אָּ

. )זוהר פרשת פנחס דף רנא ע"א ד"ה אמר יוסף(עבודה זרה שלו האת כלומר צאנו את  הרוע ההיהוא הארץ שבה  היא היתהו ע"ב מהרמ"ק()בראשית מז, ו( )'אור החמה' על זוהר פרשת פנחס דף רנ 
יוכוונתו של יוסף הצדיק היתה ש אך למעשה דּו  ממש רועי צאן במצרים יהיו ֶאחָּ וכך יכניעו את העבודה זרה שלהם הנקראת 'תועבה' תחת ידם וִירְּ

 .רמ"ק(מה ר החמה' על זוהר פרשת פנחס דף רנ ע"ב)'או השר של מצריםגם יהיה כפוף תחת ידם על ידי כן ו ,אותה במקל

היו מקטרים ו ,)'בעלי ברית אברם' לר' אברהם אזולאי מלכים א' סוף ד"ה ויאמר אליהו שכיבדו וטיפחו את הטלה הגשמי בארץ ל ידיהיתה ע במצרים 'טלהמזל ' העבודה שלאופן 
העבודה  זו היתהו .ב ד"ה וראשית כל דבר( –פרשת בא יב, א  על התורה לר' אברהם סבע )'צרור המור' ומשתחווים לפניו מלאכול את בשרו ונמנעיםלפניו,  ורוקדים טובים תֹוְּבֵריח

לוחשים באוזן  היוגם הם . (. ראה 'האלשיך הקדוש' פרשת בא על הפסוק 'ויאמר ה' אל משה' ד"ה אך הנה לבא אלמלכים א' סוף ד"ה ויאמר אליהו לר' אברהם אזולאי 'בעלי ברית אברם') מצריםשל זרה העיקרית 
ה גדול לפי שמזל טלה היו עובדים גם טלה קטן וגם ׂשו .בשם ספר חסידים( פרשת בא ד"ה 'המצרים' 'ראובני ילקוט') ד מתוך האוזן ומגיד עתידותהטלה עד שהיה יוצא שֵ 

ִיל' כי הוא בארץ, כן למעלה וכדמיונו .(אמר רבי יהודהד"ה  )זוהר פרשת פנחס דף רנא ע"ב לְוָגדֵ אחר כך הולך ים נראה בתחילה קטן ובשמ שלשה שמות  הם 'טלה' 'שה' ו'אַּ
 ומגיל שנה ,ה'עד גיל שנה הוא נקרא 'שו ,נק הוא נקרא 'טלה'עדיין יֹו כשהואש כאשר שמו משתנה בהתאם לגילו. ,'א בשם 'ֶכֶבשהנקר תו בעל חיאול

ִיל'ומעלה הוא  או שלש עשרה חודש  .)ראה רש"י במדבר טו, יא( נקרא 'אַּ

 כאשר ירד הׂשר של מצרים ממעלתו אז נשמעה צעקת ישראל

יים לקשור ולכפוף את עם ישראל בכשפים על מנת שיהיו תחת ידי השר הרוחני של הצליחו המצרמצרים, במהלך שהותו של עם ישראל בארץ 
על ידי הׂשררה שניתנה לו על  )'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה אלוקי העברים( והוא זה שעיכב את עם ישראל במצרים. )'בעלי ברית אברם' תחילת פרשת וארא ד"ה ולכן אמר( מצרים

היה צריך להפיל את השר של מצרים ממעלתו וגאותו, וירידה זו היא הקב"ה לכן  .)זוהר פרשת שמות דף יט ע"ב ד"ה אמר רבי יהודה(ישראל, שמנעה כי תישמע צעקתם 
ֵהם הנקראת 'מיתה' שנאמר " ִבים הָּ רַּ ִמים הָּ יָּ ִהי בַּ יְּ תוַּ יָּמָּ ִים וַּ רַּ קּו  ֶמֶלְך ִמצְּ עָּ ִיזְּ ה וַּ ֲעֹבדָּ ֵאל ִמן הָּ רָּ ֵני ִישְּ חּו בְּ נְּ ֵיאָּ ֱאֹלוַּ ם ֶאל הָּ תָּ עָּ וְּ ל ׁשַּ עַּ תַּ הִק וַּ ֲעֹבדָּ )שמות " ים ִמן הָּ

ת ", ב, כג( יָּמָּ ִים ֶמֶלְךוַּ רַּ )ספר 'הגירושין' להרמ"ק פרק  שנכנע ונשפל )זוהר פרשת שמות דף יט ע"א ד"ה ויהי בימים וד"ה אמר רבי יהודה( הכוונה היא לׂשר הרוחני של האומה המצרית –" ִמצְּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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, לפי שעד אותה )שמות ב, כג( "יםק  ַוַתַעל ַשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלאז התקיים בישראל ". )'אור החמה' על זוהר שמות דף יט ע"ב ד"ה 'א"ר יהודה' ממהרח"ו( נפל ממעלתוו ה ד"ה עוד הוספתי בזה(
)'אור החמה' על זוהר שמות דף יט ע"ב ד"ה 'ויאנחו תפילתם  כי השר של מצרים היווה 'מחיצת ברזל' שלא תעלה ע"א ד"ה אמר רבי יהודה( )זוהר פרשת שמות דף יטשעה לא נענו בתפילתם 

  .בני ישראל' ממהרח"ו(

 ה', של מצרים טענותיו, כך היה גם עם השראת הרוצה לעשות דין באדם אינו הורגו מיד אלא מקדים לתופסו על מנת לשמוע בשר ודם וכמו שמלך 
לכרעי המטה ביום שבת הגשמי את הׂשה  לתפוסלכן ה' ציוה את ישראל היה צריך 'לתפוס' אותו כדי לעשות בו דין ואחר כך להסיר את כוחו.  יתברך

ולעד"ן לתרץ עפ"י מה שמצאתי' מהרב המקובל שלמה )'זכר דוד' מאמר ג פרק ך דף פג ד"ה 'רו של מצרים למעלה ׂש שהוא טלה הגדולגם השר  נתפסובזה נרמז כי  – הגדולהנקרא שבת 

נקרא שבאותה שבת שלפני פסח השר של מצרים  היה, וכך אכן .)'זכר דוד' מאמר ג פרק כז דף קד ד"ה והנה פת מקום עיון( ר של מצריםהיה רומז לׂש הגשמיה כי הׂש מלכו(
)'זכר דוד' מאמר ג פרק כז דף קד ד"ה והנה אותה הממשלה מך דף פג ד"ה 'ולעד"ן לתרץ עפ"י מה שמצאתי' מהרב המקובל שלמה מלכו( )'זכר דוד' מאמר ג פרק לפני ה', בכדי לשבת בדין ולהסיר את כוחו 

)'אור החמה' על זוהר פרשת שמות  שר של מצרים'הוא עדיין המשיך להיות בתפקיד ה' המלאך מהיותו במעלה גבוהה של 'מלך', אז אף שנפלאמנם על  .פת מקום עיון(

 .דף יט ע"ב ד"ה 'א"ר יהודה' מהרמ"ק(

 כדי לבטלה הטלה הגשמית שלעבודה זרה הצטוו לבזות את הישראל 

לשים  הצטווהם  .ם תשס"ח(יד"ה לשבת הגדול מהדורת ירושל כתב יד לר' חיים ויטאל דף יז אות מאמתוך 'עץ הדעת טוב' )הצטוו במצות קרבן פסח כדי לכפור בעבודה זרה של מצרים  ישראל
. וכן ישראל מדמו של השה על המשקוף והמזוזות בכדי לבזותו, משום שהיו רגילים אז לשים את זיכרון העבודה זרה שלהם מאחורי הדלת והמזוזה

הם  מטעם זה. )'האברבנאל' פרשת בא ד"ה ואומר שכבר( את שפלות 'הטלה'צוּו להזֹות באמצעות אגודת אזֹוב שהוא השפל והנבזה שבעצים, בכדי להוסיף ולהראות 
ֶכם גם צוּו " ֶקלְּ ֵליֶכם ּומַּ גְּ רַּ ֲעֵליֶכם בְּ ֵניֶכם ֲחגִֻרים נַּ תְּ לּו ֹאתֹו מָּ ה תֹאכְּ כָּ כָּ ֶכםוְּ ֶידְּ ח הּוא לה' בְּ זֹון ֶפסַּ ִחפָּ ֶתם ֹאתֹו בְּ לְּ ֲאכַּ ֲַֽעֵליֶכם ", )שמות יב, יא( "וַּ ֵניֶכם ֲחגִֻרים נַּ תְּ מָּ
ֵליֶכם גְּ רַּ אלא במקל שהוא דרך בזיון כמו שעושים , מח" ולא בחרב או רֹוְּבֶיְדֶכםּוַמֶקְלֶכם " בדרך מקרה ולא אכילת קבע. שיאכלוהוכלומר  –" בְּ
זֹון" .הכפריים ִחפָּ ֶתם ֹאתֹו בְּ לְּ ֲאכַּ ח הּוא לה'", (' פרשת בא ד"ה מתניכם חגורים נעליכםצרור המור)'" ולא ביישוב ונחת וַּ כלומר לשם ה' ולא לשם זולתו מהעליונים  – "ֶפסַּ

 .()'צרור המור' פרשת בא ד"ה הם מקטרים עליו

ְשכּוישראל הצטוו למשוך את השה באוזנו שנאמר " ְשְפֹחֵתיֶכם ְוַשֲחטּו ַהָפַסח ּוְקחּו ָלֶכם מ   במצרים כדי לבזותו כנגד מה שהיו)שמות יב, כא(  "צֹאן ְלמ 
בידי ישראל  הובשעה שהיו המצריים שומעים את קול העבודה זרה שלהם תפּוס. )'מרבה לספר' על הגדה של פסח דף מג ע"א ד"ה שנים מי יודע( מלחשים באוזנו להוציא שד

לא פצו את שהם  הם. ונעשה נסעל שככה עושים לאלוהי היה להם צער גדול )זוהר פרשת פנחס דף רנא ע"א ד"ה ובשעתא דמצראי וד"ה לבתר דיינין וד"ה ותו רישיה( ולא יכלו להצילו
ההתעללות ובוכים כאילו הם עצמם נמסרו להריגה. ו )'מרבה לספר' על הגדה של פסח לר' ידידיה טאיה ווייל דף יט ע"ב על התיבות 'אילו עשה בהם שפטים'(פיהם והיו הולכים להם בצער 

ִסיֵלי ישראל עשו את הכבש צלי, כדין עבודה זרה שיש לבער שנאמר ". אחר כך באלוהי מצרים היתה קשה להם אף יותר מכל המכות שהיו במצרים פְּ
ֵאׁש ֱאֹלֵהיֶהם פּון בָּ רְּ )זוהר פרשת היה נודף  וריחו הצלוי, רד לאש בעוד ראשו כלפי מטה בביזיוןוכפוף לברכיו, ומּו ה מקופל בראשווהיה הׂש, )דברים ז, כה(" ִתשְּ

 .פנחס דף רנא ע"א ד"ה ובשעתא דמצראי וד"ה לבתר דיינין וד"ה ותו רישיה(

)זוהר פרשת פנחס  העבודה זרה בעיני מצרים לזרוק את העצמות לשּוק בדרך בזיון כדי לבזות את הצטוּו אלא לאכול את העצמות של הׂשהעל ישראל נאסר ו

ה מטעם זה נאסר גם לשבור את העצמות שנאמר " .(ותו עצם לא תשברודף רנא ע"א ד"ה  ר חּוצָּ שָּ בָּ ִית ִמן הַּ בַּ ֵכל לֹא תֹוִציא ִמן הַּ ד ֵיאָּ ִית ֶאחָּ בַּ רּו בְּ בְּ ֶעֶצם לֹא ִתׁשְּ " בֹווְּ
)שמות יב, מו( )'טעמי  יורים את עצמותהיו גורישפלותו ופחיתותו בשעה שהכלבים  תגדל וממילא, די שלימות העצמות יהיה ניכר שזה שהכדי שעל י )שמות יב, מו(

היו לכן הם  ,לראות את זה למצרייםמאוד היה קשה ו. )זוהר פרשת בא דף מא ע"ב ד"ה 'מה כתיב' רעיא מהימנא(ואחר כך שוברים אותם  אות רכו(מצוות לא תעשה המצוות' לרבינו מנחם הבבלי 
)זוהר פרשת בא  ודבר זה היה נחשב לביטול עבודה זרה מצדםהולכים ואוספים את חתיכות העצמות וטומנים אותן בעפר כדי שהכלבים לא ימצאו אותן. 

התעלה כבוד אז ו .הלים קו ד"ה ויושיעם מיד שונא()'חזה ציון' לר' עמנואל חי ריקי על מזמור ת בנוסף לביטול שעשו ישראל מצידם על ידי שחיטתו ושריפתו וזה. דף מא ע"ב ד"ה תו מצראי(
 .(שת בא דף מא ע"ב ד"ה תו מצראי)זוהר פר הקב"ה בעולמו

הגדה של פסח דף לד ע"א )'מרבה לספר' על ה את הש ב ד"ה וראשית כל דבר( –)'צרור המור' לר' אברהם סבע חמיו של ר' יוסף קארו פרשת בא יב, א  לא היו אוכליםעובדי העבודה זרה  םיהמצרישכנגד מה 

ִים:ולאכול את בשרו שנאמר " תֹוולצלֹו טֹוה ולשחֹולקחת ש את ישראל ה' ציוה ,ד"ה למכה מצרים בבכוריהם( בָּ רְּ עַּ ֵאל ֵבין הָּ רָּ ת ִישְּ ל ֲעדַּ הַּ ֲחטּו ֹאתֹו ֹכל קְּ ׁשָּ חּו  וְּ קְּ לָּ וְּ
קֹוף עַּ  ׁשְּ מַּ ל הַּ עַּ זּוֹזת וְּ מְּ ֵתי הַּ ל ׁשְּ נּו עַּ תְּ נָּ ם וְּ דָּ ֹרִרים יֹאכְּ ִמן הַּ ל מְּ ּצֹות עַּ ִלי ֵאׁש ּומַּ ֶזה צְּ ה הַּ לָּ יְּ לַּ ר בַּ שָּ בָּ לּו ֶאת הַּ כְּ אָּ ֶהם: וְּ לּו ֹאתֹו בָּ ִתים ֲאֶׁשר יֹאכְּ בָּ )שמות יב, " ֻלהּול הַּ

)'צרור המור' לר' אברהם סבע חמיו של ר'  הטלה, ה' ציווה לתת את דמו במשקוף כדי שיהיה נראה דמו לעין כל וכנגד מה שהיו מרקדים במצרים לעין כל לפני. ח( –ו 

ִלי ֵאׁש צלי אש שנאמר " ההש, ה' ציוה שיהיה ההשכנגד מה שהמצריים היו מביאים ריחות טובים לפני ו .ב ד"ה וראשית כל דבר( –יוסף קארו פרשת בא יב, א  ִכי ִאם צְּ
בֹו ל ִקרְּ עַּ יו וְּ עָּ רָּ ל כְּ בארץ מצרים, והתקרבו לעבודת  ההיו מורגלים לשהרחיקו מעבודתו של השה  גם ישראל ת אלופעולוועל ידי . )שמות יב, ט(" רֹאׁשֹו עַּ

 .ב ד"ה וראשית כל דבר( –)'צרור המור' לר' אברהם סבע חמיו של ר' יוסף קארו פרשת בא יב, א הבורא יתברך 

במכות, וזה מה שאמר פרעה  שהיה למצרים מת אל, לפי שכל הצאןכאשר יצאו עם ישראל ממצרים, פרעה רצה להשאיר אצלו את הצאן של ישר
דּו ֶאת ה" כּו ִעבְּ יֹאֶמר לְּ ֹעה ֶאל ֹמֶׁשה וַּ רְּ א פַּ רָּ ִיקְּ ֶכם 'וַּ ֶכם ֵיֵלְך ִעמָּ פְּ ם טַּ ג גַּ ֶכם יֻּצָּ רְּ קַּ ֶכם ּובְּ ק צֹאנְּ ג, ")שמות י, כד(" רַּ ֶכם יֻּצָּ רְּ קַּ ֶכם ּובְּ ק צֹאנְּ יישארו ש כלומר –" רַּ

)'שפתי כהן על התורה' פרשת בא ד"ה עבודה זרה  מהםיעשו כדי שלא  במצרים אך לעומתו משה רבינו לא רצה להשאיר שום בעל חי. כד( )רש"י שמות י,במקומם במצרים 

, וזה עה()'חוט של חסד' פרשת בא ד"ה ויקרא פר והוסיף לדרוש שפרעה בעצמו ייתן להם את הצאן בידיהם כדי שייחשב שהוא ביטל את העבודה זרה, ויקרא פרעה אל משה(
יֹאֶמר ֹמֶׁשה מה שנאמר " ֹעלֹותוַּ ִחים וְּ בָּ ֵדנּו זְּ יָּ ה ִתֵתן בְּ תָּ ם אַּ ִשינּו ל גַּ עָּ ה ינּו:קֵ ֱאֹלה' וְּ סָּ רְּ ֵאר פַּ נּו לֹא ִתשָּ ֵננּו ֵיֵלְך ִעמָּ ם ִמקְּ גַּ ֲעֹבד ֶאת ה וְּ ח לַּ ינּו ֵק ֱאֹל 'ִכי ִמֶמּנּו ִנקַּ

ֲעֹבד ֶאת ה ה ּנַּ ע מַּ נּו לֹא ֵנדַּ חְּ ֲאנַּ ה 'וַּ מָּ ד ֹבֵאנּו ׁשָּ  .)'שפתי כהן על התורה' פרשת בא ד"ה ויקרא פרעה אל משה(יצאו עם ישראל ממצרים עם צאנם היה שאכן וכך  .כו( –)שמות י, כה " עַּ

 הכניע את מזל טלה שבעליוניםהגשמי בארץ ה ביזוי ושחיטת הׂש

 כדי להכניע אותו בשיא תוקפו ()'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בא ד"ה סודות קרבן פסח 'טלה מזל'ה' בראש חודש ניסן שהוא תחילת שלטון ה' יתברך ציווה לקחת 'ׂש
במשך ארבעה ימים מהעשירי עד ארבעה  )זוהר פרשת פנחס דף רנא ע"א ד"ה ועל דא( אותו קשורלציוה ו, )'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן פרשת אמור דף פו ע"א טור א ד"ה ואפשר שעל כן נתלו(

. )'עץ החיים' לר' יהודה בן חנין על טעמי המצוות מצוה רכג ד"ה טעם המצוה( להושיעו של המצריים לאל ידםואין  ,עוד הוא צועקב )זוהר פרשת פנחס דף רנא ע"א ד"ה ועל דא( עשר בחודש ניסן
ֶכם ִמן כפי שנאמר " הפסח רבןאו מהעזים לקישראל יכלו לקחת מהכבשים שואף  ֶיה לָּ ה ִיהְּ נָּ ר ֶבן ׁשָּ כָּ ִמים זָּ ִעִזיםֶשה תָּ ִשים ּוִמן הָּ בָּ כְּ חּו הַּ , )שמות יב, ה(" ִתקָּ

כוח קשירת השה לכרעי המיטה ב, אותו שולכבֹו )'שפתי כהן על התורה' פרשת בא ד"ה מן הכבשים ומן העזים( מהכבשים על מנת להכניע את 'מזל טלה'הם לקחו רק הרי ש
לר' ידידיה טאיה ווייל דף )'מרבה לספר' על הגדה של פסח  ולא הרג בכוריהם דיינו" באלוהיהםאומרים בליל הסדר "אילו עשה  ךכ. ועל ימים קודם הריגת הבכורים הארבע

והתבטלה האמונה ב'מזל  )'האברבנאל' פרשת בא ד"ה ואומר שכבר( תיתיהשתרש בהם האמונה האמ נמנו על הקרבןהבית וכשכל בני . יט ע"ב על התיבות 'אילו עשה בהם שפטים'(
 .)'נחלת בנימן' על טעמי המצוות טעם מצוה ה' שחיטת הפסח( טלה' מלבם של ישראל
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גם  על ידי כןוישראל ומצרים את אפסיּות כוחו של הטלה הגשמי אותו עבדו עבודה זרה,  כדי שיראו 'לבזות את העבודה זרה הנקראת 'כבש ה' ציוה
כפי שאמר  ה היתה בדרך של בזיוןהׂשלכן לקיחת  .פרשת בא ד"ה דברו אל כל עדת( על התורה' שפתי כהן'פרשת וישלח ד"ה וארבע מאות איש,  'חוט של חסד') כוח המזל של הטלהותש יוכנע וי

יֹאֶמר ֲאֵלֶהם משה רבינו " ֵאל וַּ רָּ ֵני ִישְּ ל ִזקְּ כָּ א ֹמֶׁשה לְּ רָּ ִיקְּ כּווַּ ֶכם ִמׁשְּ חּו לָּ חצֹאן לְּ  ּוקְּ סַּ פָּ ֲחטּו הַּ ׁשַּ ֹחֵתיֶכם וְּ פְּ והיו  .)שמות יב, כא( )עפ"י 'ילקוט ראובני' פרשת בא ד"ה מצרים(" ִמׁשְּ
ֵבן גזר "ישראל מנשותיהם לכן  רצה לתת כוח למזל 'טלה זכר' על ידי שיפרׁשּו ביום השבת לכרעי המטה, כי פרעהכבר קשור היה שהשה יצריכים  ל הַּ כָּ

ִילֹוד  ההַּ ֹארָּ יְּ יּון הַּ חַּ ת תְּ בַּ ל הַּ כָּ ִליֻכהּו וְּ ׁשְּ ולא  מנשותיהם יםלא פורש שישראללומר דווקא בשבת,  לכרעי המטההיה קשור ה הׂש כנגד זהו ,)שמות א, כב(" תַּ
אחר כך . ו()'זכר דוד' מאמר ג פרק ך דף פג ד"ה וע"ד 'רמז כתב הר"ב מצת שמורים' בשם בעל מצת שמורים שעשו לׂשההזה בזיון מאשר לראות את ה למותעדיפו ה. והמצריים מפחדים
 .)'אמרי נועם' לר' מדז'יקוב פרשת בא אות כח ד"ה או יאמר כי דם( 'דם' הוא בגמטריא 'טלה' כימזל טלה,  הכניעו את ועל ידי כן דמו על המשקוף נתנו אתישראל 

)'האברבנאל' על התורה פרשת צילם ממצרים ממטה הוא זה ששהוא בדמותו וצלמו של השה ל כאשר שפכו את דמו של השה ידעו כל ישראל כי לא 'מזל טלה'

' הכולל בית אב'לכל שה אחד אף שהיה מספיק  חלת בנימן' על טעמי המצוות טעם מצוה ה' שחיטת הפסח()'נ. לכן כל משפחה בישראל היתה צריכה לשחוט שה בא ד"ה ואומר שכבר(
וזה הטעם  .('ויקרא משה לכל זקני ישראל' שלמה אוהב דף כט ע"ב על הפסוק ')ספר 'שמן הטוב' לרהנס ולהראות שאין צורך בהם ובאלוהיהם את וזה על מנת לפרסם  – כמה משפחות

ֲחטּו ֹאתֹו כי השחיטה תהיה לעיני כל ובכך יתברר לכולם שיקריות עבודת 'מזל טלה' שנאמר " שה' ציוה ׁשָּ תוְּ ל ֲעדַּ הַּ יִ  ֹכל קְּ בָּ רְּ עַּ ֵאל ֵבין הָּ רָּ  )שמות יב, ו(" םִישְּ

הוא כנגד קרבן פסח שנקרב אז במצרים  המוזכר בו שהגדי" הנאמר בליל הסדר, כיון ולזה גם רומז הפיוט "חד גדיא .)'האברבנאל' על התורה פרשת בא ד"ה ואומר שכבר(
ִשים ּוִמן ִמן ן להביא קרבן כפי שנאמר "שהרי גם מהגדי שהוא ממשפחת העזים היה נית )'זכר דוד' מאמר ג פרק כז דף קה ד"ה דבר צוה ה' בתורתו( בָּ כְּ ִעִזיםהַּ חּו הָּ )שמות " ִתקָּ

'זכר דוד' מאמר ג פרק כז עפ"י )למעלה רוחני ואחד  גשמי למטהאחד  –כנגד שני 'הטלה' שעבדו המצריים  "חד גדיא חד גדיא"  , ונכפל שמו פעמייםוכנלע"ד() (יב, ה

 .דף קה ד"ה דבר צוה ה' בתורתו(

קרבן ל והרמז. לתרץ עפ"י מה שמצאתי' מהרב המקובל שלמה מלכו( )'זכר דוד' מאמר ג פרק ך דף פג ד"ה 'ולעד"ן למעלה 'מזל הטלה'ז על הסרת כוח ָרמַ זה  פסחהׂשה לקרבן כאשר נשחט 
)'זכר דוד' 'קרבן פסח'  התיבות גמטריאביוצא  'הכולל'ם עוד אחד כנגד ע'טי"ת למ"ד ה"א' ו הן'טלה' במילוי שאותיות תיבה 'טלה', לפי הוא בתוך הפסח 

מזל טלה  אתעוד  להכניעעל מנת  וזה גם הטעם שקרבן פסח המשיך הלאה בכל שנה ושנה, .'מאורות נתן'( מחברמאמר ג פרק כד דף צה ד"ה 'ובקיום מצות המילה' בשם ר' נתן שפירא 
עם יחד היצר הרע  סילוק ביעור 'חמץ' שהואבערב פסח את  וכן לעתיד לבוא אחרי שישראל יעשו. (מפרשיםאיזה קרבן בא' בשם כש)'ילקוט דוד' לר' דוד פוזנר פרשת חקת ד"ה '

ִאיתָּ ֶאת שעליהם נאמר " סופית גם מזל טלה יחד עם שאר המזלות של אומות העולם 'ישחט'אז  ,אומות העולםשבעים  רָּ ה וְּ מָּ יְּ מַּ שָּ א ֵעיֶניָך הַּ ּוֶפן ִתשָּ
ִבים  כֹוכָּ ֶאת הַּ ֵרחַּ וְּ יָּ ֶאת הַּ ֶשֶמׁש וְּ ִיםהַּ מַּ שָּ א הַּ בָּ תָּ  ֹכל צְּ דְּ ֲעבַּ ֶהם וַּ ֲחִויתָּ לָּ ַֽ תַּ ִהׁשְּ תָּ וְּ חְּ ִנדַּ ק ה' ֱאֹלוְּ לַּ ם קֶ ם ֲאֶׁשר חָּ ִמיםיָך ֹאתָּ עַּ ֹכל הָּ ִים לְּ מָּ שָּ ל הַּ ת כָּ חַּ )'עץ  )דברים ד, יט(" תַּ

 .הוצאת ירושלים תשס"ח דף רעז טור ב ד"ה ואחר כך ידבר( הדעת טוב' מכתב יד לר' חיים ויטאל

למזל טלה הממונה עליהם, ודווקא  וההקרבה השמחה, שאז היה תוקף כאשר הירח במילויו בט"ו לחודש ניסן עבודת השההצטוו לעשות את ישראל 
ד בֹ שנאמר " לשוחטו ולצלותו ולשרוף הנותר ממנו נצטוואז  לֹא תֹוִתירּו ִמֶמּנּו עַּ ֹרפּווְּ ֵאׁש ִתשְּ ד ֹבֶקר בָּ ר ִמֶמּנּו עַּ ֹּנתָּ הַּ והצטוו לתפוס את  .)שמות יב, י(" ֶקר וְּ

ִיתהשה כבר בעשירי לחודש ניסן כפי שנאמר " בָּ ֹבת ֶשה לַּ ֵבית אָּ ֶהם ִאיׁש ֶשה לְּ חּו לָּ ִיקְּ ֶזה וְּ ֹחֶדׁש הַּ ֹשר לַּ ֵאל ֵלאֹמר ֶבעָּ רָּ ת ִישְּ ל ֲעדַּ רּו ֶאל כָּ בְּ וזה כי  יב, ג()שמות " דַּ
 ,המצריים היו מתחילים לעבוד את עבודת הטלה בעשירי לחודש ניסן, והיו קוראים דרור לכל עבד ולכל מלאכה כל הימים ההם עד סוף החודש

ידי אחריהם היו נושקים את האנשים ונושקים אותם ו על הטלהוהיו סומכים את ידיהם  .וות לצורתוחימי ששון להקריב לטלה ולהשתשכולו היה 
של הבכורות.  את ידיהם גם כל האנשים והנשים היו נושקיםלכן  .ככהנים הטלהאת היו עובדים  ,הסומכים. והבכורות שהיו הנכבדים ביותר מהם

 .ב  ד"ה ואולי שעל זאת וד"ה ולכן בעת ההיא( -)'צרור המור' שמות יב, א  ה' רצה להשפילם ולהכניעם דווקא בעת ההיא של החודש  מטעם זה

)'זכר  של האביב חשבון תחילת 'התקופה'ב תלוי דבר זה .ניסןבלפני ט"ו בניסן ולפעמים אף אחרי ט"ו  חל בדרך כללו לא קבוע 'מזל טלה' ו שלתחילת

 ושבע שעות כתשעים ואחד יום ונהמ תקופהכל שבהם מחולקת השנה, כאשר שהוא אחד מארבע 'תקופות'  דוד' מאמר ג תחילת פרק לז דף קכו ד"ה יעשו הפסח ויאכלו(
תחילת חל בש השייך לחודש ניסן 'מזל טלה'תחילת ש כלומר ,החורף אתיימת המס הקודמת בתקופת השנה נופלשפסח  ראו אם חכמיםלכן  .ומחצה

ִרים הם היו  אז –ט"ו בניסן יום י אחר רק יהיה 'תקופת האביב' בְּ עַּ  'התקופה'אחרי כניסת יחול יסן בנט"ו יום שכך  אדר ומוסיפים עוד חודש את השנהמְּ
מֹור ֶאת ֹחֶדׁשמה שציוה ה' " וזה .מזל טלה מתחיל שבו החדשה של האביב ִביב ׁשָּ אָּ ִשיתָּ ֶפסַּ  הָּ עָּ ֹחדֶ ֶק ח לה' ֱאֹלוְּ ִביב הֹוִציֲאָך ה' ֱאֹליָך ִכי בְּ אָּ יָך ֶק ׁש הָּ

ה לָּ יְּ ִים לָּ רַּ  .מאמר רביעי אות כט ד"ה אמר החבר כבר העירותיך על ידיעתם( 'הכוזרי')דברים טז, א( )ראה גמ' ראש השנה דף כא ע"א( )ספר " ִמִמצְּ

 מהטעם הזה .חודש אחר כך ביום י"ד באיירוסופו היה  בדיוק ו בחודש ניסןט"ביום היה  תחילת מזל טלה ,ממצריםישראל ובאותה השנה בה יצאו 
 שניהם בשווה מוריםשניהם שקולים זה לזה וכי  ,שני ביום י"ד באיירפסח את ואילו ביום ט"ו לחודש ניסן חג הפסח הראשון ישראל לקיים את  הצטוּו

נעוץ ראשו בסופו וסופו כי  ,מכניעים אותו בתחילתו ובסופו בסוף מזל טלהשבתחילת מזל טלה ופסח שני שראשון פסח  שהרי, על ביטול 'מזל טלה'
ִאיםהַּ " כשאמרה וזה מה שרמזה התורה בראשו. ֶתם ֹיצְּ ִביב יֹום אַּ אָּ ֹחֶדׁש הָּ יֹום" התיבהש, )שמות יג, ד(" בְּ באה רק לרמוז ורת בפסוק מיות לכאורה "הַּ

יֹוםש" הנקרא  ולכן גם פסח שניבתחילת צמיחתו.  מזל זה כבר הוכנעכך ו ,'חודש האביב'לצמוח ולהיות  'מזל טלה'היות שאז התחיל  ההוא גרם" הַּ
ושם הסתיימה  'מזל טלה'בסוף  חלפסח שני אז בעת היציאה ממצרים ש כלומר כפי שהיה ,רשהשֹו יכי הכל הולך אחר נקבע לדורות 'פסח קטן'

בפסח שני ראוי לשמוח עדיין למי שלא הביא בפסח ראשון, בפסח שני קרבן  בו גם בזמן הזה אף שאין בית מקדש להביא ם כןאו. אותו המזלהשפלת 
 .(וד"ה ואחרי הודיע ה' לנו את כל )'זכר דוד' מאמר ג תחילת פרק לז דף קכו ד"ה יעשו הפסח ויאכלור לטובה מידי שנה בשנה כל מה שאירע לאבותינו חוזר וניעֹוכי מפלתו של 'מזל טלה' על 

 במכה העשירית מכת בכורות נפרע הקב"ה מהׂשר של מצרים 

ר שמים להתעללות בׂשב וזה היה נחשב. פרשת בלק דרוש ג' ד"ה ויובן( )'ערבי נחל' קייםעדיין ר שלהם היה עוד הׂשהקב"ה נפרע מהאומה המצרית במכות מצרים ב
ָך ֵאת ֲאֶׁשר שנאמר " מה וזה .רי מעלהחשוב בין ׂש היהששל מצרים  ָך ּוֶבן ִבנְּ ֵני ִבנְּ זְּ אָּ ֵפר בְּ סַּ ן תְּ עַּ מַּ ִיםּולְּ רַּ ִמצְּ ִתי בְּ לְּ לַּ עַּ ם  ִהתְּ ִתי בָּ מְּ י ֲאֶׁשר שַּ ֶאת ֹאֹתתַּ וְּ

ֶתם ִכי ֲאִני ה עְּ ִים", )שמות י, ב( "'ִוידַּ רַּ ִמצְּ שהשר של ראה  הרשע פרעהכאשר אמנם  .ג ד"ה את אשר התעללתי( פרק ב פסוקפרשת בא  ' להחיד"אנחל קדומים') הוא השר של מצרים – "בְּ
אך למעשה בכל עשרת  .מערכת י, לד(להחיד"א )'דבש לפי'  בדרכוהתחזק מזה להמשיך הוא אז  –המכות במצרים כל  שקיבל אתבזמן גם קיים  עדיין היהמצרים 

השר של  ' ללמד שנכבשָכַבש' שסופי התיבות יוצא 'בבאח" שעד" ךסימנים של עשרת המכות 'דצ"ברו של מצרים, וזה נרמז ׂש המכות הלך ונכבש
 כאשר אמר של פסחולזה רמז בעל ההגדה  .)'מרבה לספר' על הגדה של פסח לר' ידידיה טאיה ווייל דף יז ע"א ד"ה ועל פי רמז יש לפרש( מעלה, כי לולא כן לא היו יכולים ישראל כנגדו

)'שמחת הרגל' על הגדה מכוונת כנגד השר של מצרים שהוכה למעלה  יותרת" לפי שהתיבה 'במצרים' המבמצריםשהביא הקב"ה על המצרים  עשר מכות לּו"אֵ 

 .התיבות 'אלו עשר מכות'(בביאור של פסח להחיד"א 

שר את ההפיל ו ,)'עץ הדעת טוב' כתב יד לר' חיים ויטאל דף רפה אות תפט ד"ה לשבת הגדול מהדורת ירושלם תשס"ח ה' היכה את מזל טלה הבכור עשרת המכותמהאחרונה  במכת בכורותו
ִהי בַּ נאמר " ועל כך .()'צרור המור' פרשת בא ד"ה ואולי לזה רמזו של מצרים יְּ ה וה' וַּ לָּ יְּ לַּ כֹורֲחִצי הַּ ל בְּ ה כָּ ִבי  ִהכָּ שְּ כֹור הַּ ד בְּ אֹו עַּ ל ִכסְּ ֹיֵׁשב עַּ ֹעה הַּ רְּ ֹכר פַּ ִים ִמבְּ רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ בְּ

ֵבי כֹוֲאֶׁשר בְּ ֹכל בְּ בֹור וְּ ֵהמָּ ת הַּ ָכה ָכל וה' " ונאמר ,)שמות יב, כט(" הר בְּ ם ְּבכֹורה  ְצַרי  ד"ה ואולי לזה )'צרור המור' פרשת בא  של מצרים הרוחני רעל הׂש בכדי לרמוז" ְּבֶאֶרץ מ 

עָּ שאמר ה' "מה והוא  .(רמזו ִהֵכיִתי כָּ וְּ ֶזה וְּ ה הַּ לָּ יְּ לַּ ִים בַּ רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ ִתי בְּ רְּ ִים מֵ בַּ רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ כֹור בְּ ִים ל בְּ רַּ ל ֱאֹלֵהי ִמצְּ כָּ ה ּובְּ ֵהמָּ ד בְּ עַּ ם וְּ דָּ ִטיםאֶ אָּ פָּ " ֲאִני ה' ֱעֶשה ׁשְּ
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ם ", )שמות יב, יב( ְצַרי  יםֱעֶׂשה אֶ ּוְבָכל ֱאֹלֵהי מ  עתיד שהוא בתחילה כפי שאמר ה' הוא ו .()'ברית הלוי' פרק תשיעי ד"ה והכלל כי של המצריםהרוחני הוא השר  – "ְשָפט 
ִדישנאמר " מהשר של מצריםיפרע לה ִתי ֶאת יָּ חְּ לַּ ׁשָּ ִים וְּ רַּ ִהֵכיִתי ֶאת ִמצְּ ֶכם וְּ ח ֶאתְּ לַּ ׁשַּ ֲחֵרי ֵכן יְּ אַּ בֹו וְּ ִקרְּ י ֲאֶׁשר ֶאֱעֶשה בְּ ֹאתַּ לְּ ֹכל ִנפְּ )'שפתי כהן על התורה'  )שמות ג, כ(" בְּ

ם" בתהלים נאמר ולזה .פרשת שמות ד"ה אלוקי העברים( ְצַרי  ְבכֹוֵריֶהם ְלַמֵכה מ  ְבכֹוֵריֶהם" בתיבה ולא נאמר 'למכה בכורי מצרים', לפי שהכוונה )תהלים קלו, י(" ּב  " ּב 
 .)'מרבה לספר' על הגדה של פסח לר' ידידיה טאיה ווייל דף יז ע"א ד"ה ועל פי רמז יש לפרש(מצרים ולמזל של מצרים שהוא טלה, ששניהם נקראו 'בכור' הוא לשר של 

' שהוא הבכור מזל טלה'מתחת ידו של  להוציאם ת או מזלבשום אלהּושאין כוח ובמצרים,  תמהעבדּוהמצריים היו בטוחים שישראל לא יוכלו לצאת 
 נותןש מזל זה הואהם האמינו שו .)'אלשיך הקדוש' שמות יג, כב ד"ה ונבא אל הביאור( ראש החודשים )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כט לשבת הגדול דף קמט ע"ב(שולט בחודש ניסן ה במזלות

'מכת בכורות' על מנת להכות את הבחינה של מזל טלה  מטעם זה המכה האחרונה במצרים היתה .בהמהין אדם ובין ב ,לכל הבכורות בעולם כוח
ִים"ה' הראה את ידו הגדולה והרמה במכה זו והכה כך ו .הבכור רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ כֹור בְּ ל בְּ ִים שנאמר " "כָּ רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ כֹור בְּ ל בְּ כֹורּוֵמת כָּ אֹו  ִמבְּ ל ִכסְּ ֹיֵׁשב עַּ ֹעה הַּ רְּ פַּ

ה ֵהמָּ כֹור בְּ ֹכל בְּ ִים וְּ ֵרחָּ ר הָּ חַּ ה ֲאֶׁשר אַּ חָּ ִשפְּ כֹור הַּ ד בְּ ֶתם שנאמר " 'היציאה' אתהוא  מצריםממה שציוה ה' לזכור עיקר  . לכן)שמות יא, ה(" עַּ רְּ מַּ ּצֹות ּוׁשְּ מַּ ֶאת הַּ
ֶזה  יֹום הַּ ֶעֶצם הַּ יֹום  הֹוֵצאִתיִכי בְּ ֶתם ֶאת הַּ רְּ מַּ ִים ּוׁשְּ רָּ אֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ֹדרֹ ֶאת ִצבְּ ֶזה לְּ םהַּ ת עֹולָּ בעת היציאה  סיםיעיקר הנלפי ש, )שמות יב, יז(" ֵתיֶכם ֻחקַּ

 .לשבת הגדול דף קמט ע"ב( )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כט אחרים' אלהים'ה על כל הראה ה' שהוא אלֹו שבות רֹועל מכת בכֹו היה

)זוהר פרשת בא דף מא ע"ב רעיא מהימנא ד"ה אי קדשא בריך מצד הסטרא אחרא  )פירוש 'מטה אהרן' שבספר 'חלוקא דרבנן' על הגדה של פסח דף עב ע"ב ד"ה 'אלו עשה שפטים'('קליפה'  היו הבכורים המצריים

)'זכר דוד' מאמר ג תחילת פרק קיא דף מצרים מיוחדים לאלוהי ו אהרן' שבספר 'חלוקא דרבנן' על הגדה של פסח דף עב ע"ב ד"ה 'אלו עשה שפטים'()פירוש 'מטה ומחוברים למזל טלה 'הבכור' העליון  הוא(

שו את בכוריהם ככומרים לעבוד לפני הקדי ים שהיו עובדים את הבכור שבמזלות,המצרי לכן. שנ ד"ה 'והיה לבא"ר על פי מ"ש הרב יוסף בן גיקטיליא ז"ל' בשם ר' יוסף בן גיקטיליא(
העביר ש בשעה )זוהר פרשת בא דף מא ע"ב רעיא מהימנא ד"ה אי קדשא בריך הוא(בכורים  אותםאת הרג ה' ו .)ספר 'שמן הטוב' לר' שלמה אוהב דף כט ע"ב על הפסוק "ויאמר משה כה אמר ה'"( העבודה זרה

בִהֵּנה ה' על דרך שנאמר "היה זה ו. כל הסטרא אחרא משם התפנתה מכוחהשאז  במצרים בחצות לילה קדושתו יתברךאת  ל עָּ ִים  ֹרֵכב עַּ רַּ א ִמצְּ ל ּובָּ קַּ
יו נָּ ִים ִמפָּ רַּ עּו ֱאִליֵלי ִמצְּ נָּ ֻרתֹות " שנאמר וכן על דרך, )ישעיה יט, א( "וְּ יו כְּ דָּ פֹות יָּ ֵתי כַּ גֹון ּוׁשְּ רֹאׁש דָּ ֵני ֲארֹון ה' וְּ ה ִלפְּ צָּ רְּ יו אַּ נָּ פָּ גֹון ֹנֵפל לְּ ִהֵּנה דָּ ןוְּ תָּ ִמפְּ )שמואל " ֶאל הַּ

כֹור ּוֵמת. מטעם זה נאמר "א' ה, ד( ל בְּ ִים כָּ רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ  כיון שמיתתם נמשכה ממילא כאשר באה השכינה למצרים ,ר"ולא נאמר "והכתי כל בכֹו )שמות יא, ה(" בְּ
 .'שמן הטוב' לר' שלמה אוהב דף כט ע"ב על הפסוק "ויאמר משה כה אמר ה'"( ספר 'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק)

כֹוִריםם ישראל בעניין טמה עִ מש לס"מ 'מכת הבכורות' במצרים היהבעקבות  בְּ רים שנאמר הבכֹו בניהםלפדות את  עד היום ישראל צריכים לכן .הַּ
ֶדה" ֶניָך ִתפְּ בָּ ם בְּ דָּ כֹור אָּ ֹכל בְּ חמש אצבעות.  הביש של הקב"ה ש ידונענשו המצריים על  והם נפדים בחמשה סלעים כנגד מכת בכורות שבה ,)שמות יג, יג(" וְּ

 שלשים יום אחרי לידתו נפדההבן הבכור שואף . בשם זהרי חמה(רק כב דף פט ד"ה 'והנה הר"ב זהרי' )'זכר דוד' מאמר ג פ הפדיון הזה פודה האדם את בנו ממוות ממשואז על ידי 
מעורר ולות, חוזר הוא בכור המז טלה מזלכמו ש שהוא בכור 'מזל טלה'רו של ׂשהפסח , הרי שבכל שנה בהתקרב ליל חג צא מרשות המקטרגויכך ו

ם נפשם . לכן מקדימים הבכורים לענות בצֹונמצאים בסכנה בכורי ישראלאז ועל הבכורים בישראל כנגד מה שנהרגו הבכורים במצרים,  את חניתֹו
הלוחם  ראותו הש לא יהיו נתונים בידי עדיין מחמת גילם הצעיר בני ישראל הבכורים שלא מתענים ילדי. וכדי שב( -ראה שו"ע אורח חיים סימן תע, א ) בערב פסח

ׁש דָּ  .'מצות פדיון הבן'( –פדיון הבן ראה מאמרינו לפרשת בא  על)להרחבה  )'זכר דוד' מאמר ג פרק כב דף פט ד"ה 'נמצאנו למדים'( ומצילםבמקומם  אביהם מתענה לכן, נגד הבכורים בזמן הזה ֵמחָּ

 בים סוף השר של מצרים הגיע לסופו בעת המרדף אחרי ישראל

א כנגד הבכורים בארץ כי הילכן מכה זו נקראת בלשון רבים,  במכת בכורות. ברית הלוי' פרק תשיעי ד"ה והכלל כי להכניע()' ר של מצריםה' יתברך הכניע והפיל את הׂש
הוא חזר והקימו על מנת  אך אחר כך .ה מכת בכורות()'מרבה לספר' על הגדה של פסח דף יח ע"א ד"שהוא השר של מצרים במרומים וכנגד הבכור בין שרי אומות העולם 

ִילֹודמדה כנגד מדה על מה שגזרו " ברית הלוי' פרק תשיעי ד"ה והכלל כי להכניע()'על הים  בו ובעובדיולהתכבד  ֵבן הַּ ל הַּ ִליֻכהּו כָּ ׁשְּ ה תַּ ֹארָּ יְּ כדי להמית את  )שמות א, כב(" הַּ
גָּתֹור של מצרים כבר ירד כיון שהשמ. ויפו לראותם' אות ו()'חומת אנך' להחיד"א שמות יד על הפסוק 'לא תוסמושיען של ישראל  רְּ ולא היה יותר 'מלך מצרים', על כן הוא  ִמדַּ
ִיםנקרא אז רק בשם " רַּ ִהֵּנה " בעת המרדף אחרי בני ישראל " כפי שנאמר עליוִמצְּ ִיםוְּ רַּ ֲחֵריֶהם ִמצְּ ע"ב ד"ה אמר רבי יהודה כתיב  )זוהר פרשת שמות דף יט )שמות יד, י(" ֹנֵסעַּ אַּ

ֵאת ַמֲחֵנה  ַוָיָהםשנאמר " )'שמות רבה' כא, ה(ר של מצרים את הׂש םש הקב"ה ניער והיו מאחורי בני ישראל, לים סוףם ימצריהבעת שהגיעו ואכן . והנה מצרים(
ם ְצָרי   .'המרדף של שר מצרים'( –)להרחבה על מרדפו של שר מצרים אחרי ישראל ראה מאמרינו לפרשת בשלח  ()'רבינו אפרים על התורה' פרשת בשלח יד, כד )שמות יד, כד( "מ 

ִאיֶתם ֶאת " לישראלאמר ה'  ִיםִכי ֲאֶׁשר רְּ רַּ ם  ִמצְּ ֹאתָּ יֹום לֹא ֹתִספּו ִלרְּ דהַּ ם עֹוד עַּ היה בים י יחד עם אומתו של שר מצרים נֹועֹוְר פ  לפי ש )שמות יד, יג(" עֹולָּ
ֵאל ֶאת " שנאמר על שפת הים "ֵמתר של מצרים "את השֹ ראו אז עם ישראל , ואכן יד"א שמות יד על הפסוק 'לא תוסיפו לראותם' אות ו()'חומת אנך' להחסוף  רָּ א ִישְּ רְּ יַּ ִיםוַּ רַּ ֵמת  ִמצְּ

ל יָּם עַּ ת הַּ פַּ ממעלתו אך לא ש'מת' ממש לפי שאין מיתה בין נפל הוא ש והכוונה. ק 'עוד כי תצא למלחמה על אויבך'()'ספר הליקוטים' להאר"י פרשת כי תצא על פסו )שמות יד, ל(" שְּ
 )זוהר פרשת בשלח דף נב ע"ב ד"ה ויושע( ר''נהר דינּו בנהר אש הנקרא משלטונו על ידי שהועבר אז הוא ירדו. )'אור החמה' על זוהר שמות דף יט ע"ב ד"ה 'א"ר יהודה' ממהרח"ו( המלאכים

 ׂשרו שלהפך להיות  ר של מצריםהׂש ואילו ,(פרק תשיעי ד"ה והכלל כי להכניע לר' שלמה אלקבץ 'ברית הלוי')וניתנה למלאך הנקרא 'רהב'  על מצרים וניטלה ממנו הׂשררה
)'מרבה לספר' על  נםלדּו , 'אור החמה' על זוהר פרשת שמות דף נב ע"ב מהרמ"ק()זוהר פרשת שמות דף יח ע"א אמר רבי יודאי את נפשות הרשעים, ויש אומרים שהתמנה על המתים הדןגהנום 

 מה לשוטר בגהינום או לממונה על המתים בקברותמׂשר של אּו על שהפךפחּותה מאוד עבורו, ירידה ה ודבר זה הי .הגדה של פסח דף כט ע"א ד"ה לא המתים יהללו(
 .מ"ק()'אור החמה' על זוהר פרשת שמות דף ח ע"א מהר

רּוְך ה" יתרו אמר ממצרים על הצלת ישראל ֶכםֲאֶׁשר ִהִּציל  'בָּ ד  ֶאתְּ ִיםִמיַּ רַּ ֹעהּוִמיַּד  ִמצְּ רְּ ֶכם", )שמות יח, י(" פַּ ִים ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאתְּ רַּ ד ִמצְּ ר של הש הוא – "ִמיַּ
ִיםמצרים שנקרא " רַּ ֹעהּוִמיַּד ". "ִמצְּ רְּ היו ישראל  את המערכה שבה אז שידדגם ה' יתברך ו. להחיד"א פרשת יתרו י אות ז ד"ה ברוך()'נחל קדומים'  זה פרעה מלך מצרים – "פַּ

חלק לר' בנימין הכהן  על התורה )'גבול בנימין' בחודש ניסןו דווקא בעת שליטתידו, והוציא אותם מתחת  )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג פרק ח דף נז ד"ה וכבר נודע( שליטת 'מזל טלה'ב

ִדיםִכי ִלי לחלקו של ה' שנאמר " ישראל תייחדומאז הו .ב' דרוש ה דף קכח ע"א טור א ד"ה בכל אלה הדברים( ֵאל ֲעבָּ רָּ ֵני ִישְּ ם מֵ  בְּ י ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹותָּ דַּ ִים ֲעבָּ רָּ ֶאֶרץ ִמצְּ
עבודה זרה בארץ, ממזל טלה שבמערכת המהטלה הגשמי שהיה נפרע וכך ה'  .)בראשית כה, נה( )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג פרק ח דף נז ד"ה וכבר נודע(" יֶכםקֵ ֲאִני ה' ֱאֹל
ל מכות גדולות והשפילם שנאמר " כולםוהכה את , מהשר של מצריםוהשמים  כָּ ִים ֱאֹלֵהיּובְּ רַּ ִטים ֲאִני הֶאֱעֶשה  ִמצְּ פָּ הוא לשון רבים לפי ש, יב, יב( )שמות'" ׁשְּ

 כן יאבדו כל אויבך ה', אמן. .הקדוש' תורה שבכתב פרשת בא ד"ה וכן איסור( )'של"השנפרע מכולם 

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

 לרפואה שלימה שלהעלון גם 

ציונה שושנה בת חנה 

 הי"ו ֵבמּון

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 
 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלָגה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    בת יפהעליזה 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך 

 כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
alon.torat.haim@gmail.com 

 5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

 וצריכה רפואה: בראשהיסורים יהסובלת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 
יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה 

ל נא רפא נא לה" בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. -גידיה. "א  

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל חיים בן מימה

 לעילוי נשמת:

 רהָ בְ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
ויזכה בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גדיו, 

 !לבריאות איתנה לאורך שנים
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