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 "לא נכון לעשות כן" 
 1נתן אביעזר 

ההיסטוריה    –המצוות וההיסטוריה. כאן נדון בנושא השני    –קיימים שני נושאים מרכזיים בתורה  
האירוע ההיסטורי החשוב ביותר בתולדות עם ישראל הוא יציאת מבחינת התורה,  של עם ישראל.  

ישנן   ,כן  יתר על  ובשלח.  בא  רא,או  שמות,:  מצרים. לנושא זה הוקדשו ארבע פרשות שלמות בתורה 
ליציאתז    הוא  ,בתורה  שטעמן, שנאמר במפורשמצוות  וכמה  כמה   כוללות ריםמצ  כר   . מצוות אלו 
 . ועוד ,)שמ' יג:טז( , תפילין)שמ' יג:יד( פדיון הבן, ()ויק' כג ועוד רגליםה ש ו(, של)דב' ה:טו שבת

ש חג  קיים  אלה  מועדים  על  יציאתכולו  כל  מוקדש  בנוסף  הפסח.   לנושא  חג  והוא  מצרים, 
ואחת   אחד  כל  חייבים  הסדר  ליל  בבמהלך  ודקדוקיה באריכות    מצריםיציאת  לספר  פרטיה   לכל 

אִתי ִמִּמְצָרִים",ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ל  )" שמ' יג:ח(, ואנו מקיימים    אֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבצ 
 .  ידי אמירת ההגדה של פסח-מצווה זו על

ביותר   מצריםהתמוה  יציאת  סיפור  קיומ  במצוות  עצם  ארוכות ההוא  שעות  יושבים  אנו   .
מצרים יציאת  על  להומדברים  שאין  תופעה  ורע    ,  אחרים.אח  זו   בחגים  כאשר    תמיהה  מתעצמת 

? האם לא מן בעל חשיבות   תן תורה לא היה אירועמהאם    משווים את יציאת מצרים למתן תורה.
 שעות ארוכות בלילשנשב  הצעה  הועלתה  לא    מעולם  אולם ?  זההאירוע  הבתיאור    הראוי להאריך

 .ונספר בין הקידוש לארוחה על מתן תורהזמן מתן תורתנו,  ,שבועות
יצחשיבותה  מה   של  מצרים  המיוחדת  ליאת  האחריםבהשוואה  החשובים  האירועים   כל 

בה מדוע  יסטוריהשהתרחשו  ישראל?  עם  התורה    של  היא שאמורה קבעה  מצרים  יציאת  שדווקא 
 מרכזי בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל עד ימינו אלה? האירוע להיות ה

אלא היא   בלבד,  ורך הסדראינה מדריך לע  גדההה  בהגדה של פסח.נמצאת    לה זולשא   ההתשוב
  יציאת מצרים בתולדות עם ישראל.המסביר לנו את חשיבותה של הספר המרכזי 

הוא: בהגדה  המפתח  יצא   משפט  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  "בכל 
צות מאריצאתי    !לא יצאתי ממצרים  נתן אביעזר,  הרי אני,  זה?  של משפט  ומה משמעות  ."ממצרים
ההגדה דורשת    מדוע  .מצרים  כף רגלי על אדמתמעולם לא דרכה  ו  ישראל,  לארץ  לעלות  כדי  הברית

עניין זה, עלינו לקרוא אמרה מרכזית בהגדה:  להבין    מנת-עלממני להגיד כל שנה דבר שאינו אמת?  
"רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן: פסח, 

 ומרור". מצה, 
המצווה העיקרית בחג הפסח היא הקרבת קרבן הפסח ואכילתו. למצוות קרבן הפסח קיימות        

בנוסף   מצרים,  שבפסח  הוא  ביניהן  ההבדל  דורות".  ו"פסח  מצרים"  "פסח  המכונות  גרסאות  שתי 
דרישה   ועל המזוזות,  על המשקוף  דם השה  למרוח את  היו  חייבים  ואכילת בשרו,  להקרבת השה 

המזוזות  שחל על  הדם  למריחת  הסיבה  מצרים.  יציאת  במועד  הראשון,  הפסח  בחג  רק  כמובן,  ה, 
 כז(: -מפורטת בתורה )שמ' יב:כב 

זֹוב  ֲאֻגַּדת  ּוְלַקְחֶּתם י  ֶאל־ַהַּמְׁשקֹוף  ְוִהַּגְעֶּתם  ֲאֶׁשר־ַּבַּסף  ַּבָּדם  ּוְטַבְלֶּתם   א   ִמן־ַהָּדם   ַהְּמזּוֹזת  ְוֶאל־ְׁשּת 
י  ְוַעל  ַעל־ַהַּמְׁשקֹוף  ֶאת־ַהָּדם  ְוָרָאה...    ַּבָּסף  ֲאֶׁשר ן  ְוֹלא  ַעל־ַהֶּפַתח'  ה  ּוָפַסח  ַהְּמזּוֹזת  ְׁשּת   ִיּת 

 
 ."בעידן המדעפרופ' נתן אביעזר הוא פרופסור לפיזיקה, ומחבר הספרים: "בראשית ברא" ו"אמונה  * 
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יֶכם  ָלֹבא  ַהַּמְׁשִחית י  ָּפַסח  ֲאֶׁשר...    ִלְנֹּגף  ֶאל־ָּבּת  ל  ַעל־ָּבּת   ֶאת־ִמְצַרִים   ְּבָנְגּפֹו  ְּבִמְצַרִים  ְבנ י־ִיְׂשָרא 
ינּו  . ִהִּציל ְוֶאת־ָּבּת 

פסוקים אלו מתארים מציאות תמוהה ביותר. וכי הקב"ה אינו יודע, כביכול, באיזה בית גר ישראלי 
גר מצרי? האם משום כך חל ציווי על כל משפחה ישראלית לשחוט את קרבן הפסח  ובאיזה בית 

 מנת "לעזור" לקב"ה בזיהוי הגרים שם? -ולמרוח את הדם על פתח הבית, על
ן, כמובן. ברור שמריחת הדם לא נועדה לספק אינפורמציה לקב"ה הנחה זו אבסורדית לחלוטי

או לשליחו. לכן, מדוע דרש הקב"ה מעם ישראל לעשות זאת, ובאיזה אופן המעשה קשור ליציאת  
 מצרים?  

לפרעה  משה  בין  הראשון  במפגש  הסיפור.  לתחילת  לחזור  עלינו  זו  שאלה  על  לענות  כדי 
למשך   ישראל  עם  את  לשחרר  פרעה  קרבנות התבקש  להקריב  למדבר  ללכת  כדי  ימים,  שלושה 

לקב"ה. כתוצאה מסירובו של פרעה לבקשה זו באו על מצרים המכות: דם, צפרדע, כינים וערוב. 
לאחר ארבע מכות קשות אלו, הבין פרעה שעליו לפעול. הוא קרא למשה ואהרון ושאל אותם מה 

דרשו ללכת למדבר כדי לעבוד שם  היא בעצם בקשתם. משה ואהרון חזרו על בקשתם הראשונה, ו
א יֶכם  -את ה' במשך שלושה ימים. על כך השיבם פרעה: "ְלכּו ִזְבחּו ל  )דהיינו, במצרים("   ָּבָאֶרץ ֹלה 

ּתֹוֲעַבת  ִּכי  ן  ּכ  ַלֲעׂשֹות  ָנכֹון  "ֹלא  באמרו:  פרעה,  של  הנדיבה  הצעתו  את  דחה  משה  אולם  )ח:כא(. 
ן נִ -)אליל( ִמְצַרִים ִנְזַּבח ַלה' א   ינּו ה  ינ יֶהם ְוֹלא ִיְסְקֻלנּו" )ח:כב ֹלה  -ְזַּבח ֶאת־ּתֹוֲעַבת )אליל( ִמְצַרִים ְלע 

 כג(.  
 אומרת  זאת  אין .  עבדמעמד נחות של  מתוך    מתוך פחד,  הנאמר  נשמעת כאילותשובת משה  

 הצפוי  מפני  ישראל  בני   פחדו  זמן  באותו.  החרד   העם  את  ייצג  שהוא  אלא,  כעבד  עצמו  חש  שמשה
מפרעה    .מצרים  ארץ  גבולות  בתוך  בפרהסיה'  ה  את   יעבדו  אם  להם לבקש  למשה  ציווה  הקב"ה 

 ואילו".  יסקלונו"  –  אותם  יהרגו  לאפשר לבני ישראל לעבוד אותו במדבר בגלל חששם שהמצרים
 יוכלו לעבוד את הקב"ה כרצונם. וכך , לראותם המצרים יוכלו לא, מרוחק במקום, במדבר

המכות, עשר  הקב  אחרי  השפיל  את  שבאמצעותן  לעיני  "ה  רצה  מצרים  ישראל,  הקב"ה בני 
עליהם  לעיני המצרים. לכן ציווה    בפרהסיה,  ודלעבחוששים עדיין  לדעת האם בני ישראל  כביכול  

את   המשקוף    שה,ה לשחוט  על  הדם  את  ולמרוח  מצרים,  אליל  המזוזות,  ושהוא  שכל  מקום  על 
בלי ובגלוי, בלי פחד    'ה  וד אתמצווים לעב  ישראל  בניבמילים אחרות,    מצרים יראו את המעשה.ה

  !כבני חורין מורא,
"לעיניהם"  חשיבות הזה  המעשה  להפגין   ביצוע  ישראל  מבני  בדרישה  הייתה  המצרים  של 

מוכנים   הם  שעכשיו  להראות  חייבים  היו  הם  חורין.  בני  של  המכות, מנטליות  עשר  אחרי  עכשיו, 
ואכן, בני ישראל המרגישים כבני חורין    בתיהם "לעיניהם". והי מצרים על פתח  אללמרוח את דם  

 תה נוצר. שזה עראויים להינצל, ולהיות הגרעין של העם החופשי 
את משמעות נבין  מצרים.  הכעת  יציאת  של  זה    העמוקה  אירוע  עם  במועד  המוכן  נוצר  חדש 

 ,זו גם משמעותה של ההכרזה בהגדה   .חוריןולעבדו כבני  ר את מצוותיו  לשמו  חרי הקב"ה,ללכת א
ממצריםלפיה  ש יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  חייב  אחד  הננו  כל  נוצר    בני.  אשר  העם  אותו 

מפחד    במועד שאינו  חופשי  כעם  עצמנו  את  לראות  חייבים  אנו  לכן  מצרים.  או המיציאת  מצרים 
יוצאי מצרים, ומתוך  .  םגויים אחרימ כך אנו מהווים  במובן זה, באופן רוחני, גם אנחנו נמנים בין 

 . של עם ישראל שנוצר ביציאת מצריםהמפוארת עוד חוליה בשרשרת 
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