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 ד"בס

 "לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

 להיות עבדו של הקב"הי שמקבל על עצמו ע"
 

 לצורך גאולתם? למה הוצרכו כלל ישראל לשני מצות של 'דמים'« 

והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום " )שמות יב, ו(בתורה הק' כתיב 
 שם , ומביא"לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין ערבים

ומפני מה הקדים הכתוב לקיחתו בזה"ל: "דברי המכילתא שכ'  את רש"י
, היה ר' מתיא בן ימים, מה שלא צוה כן בפסח דורות של פסח לשחיטתו ד'

 'ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דודים'חרש אומר, הרי הוא אומר 
ולא היה  ,הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו ,)יחזקאל טז, ח(

, )שם ז( 'ואת ערם ועריה'לנו, שנאמר בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגא
ה שמלו באותו לילה, שנאמר לונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מי

אסיריך  בדם בריתך שלחתי"גם את  ,בשני דמים ,)שם ו( 'מתבוססת בדמיך'
ולפי שהיו שטופים בעבודות כוכבים אמר  ,)זכריה ט, יא( מבור אין מים בו"

משכו ידיכם מעבודת כוכבים וקחו לכם , )להלן כא( 'משכו וקחו לכם'להם 
 , עכ"ל."צאן של מצוה

בזכות ארבע דברים נגאלו  )ויקר"ר לב, ה(הכלי יקר, הלא אמרו חז"ל והק' 
אבותינו ממצרים בזכות שלא שינו שמם ולשונם והיו גדורין מעריות, ולא 

שלכאו' היו יכולין היה בהם דלטורין, הרי שהיו להם הרבה דברים טובים, 
ועוד קשה לשון 'להתעסק בהם', היה לו לומר ולא היה  .אל בעבורםלהיג

 בידם מצות שיגאלו בזכותם.

הקב"ה מצוה אחרת שאפשר להיגאל  אצריך ביאור, וכי לא מצועוד 
של שחיטת אלהיהם של  , עד שהוכרח להכניסם בסכנה גדולהבזכותה

אמר  ,ר ה' למשה משכו וקחו לכםמכשאש ,חז"לבדברי כמש"כ ו, המצריים
איך אני יכול לעשות זאת, הלא זה אלהיהם של מצריים, ואיך  ,לו משה

חייך שאיני מוציאם עד  ,נשחוט את אלהיהם ולא יסקלוני, אמר לו הקב"ה
צורך הכרחי איזה  ,ובכן ,להראות שאין ממש בהם ,שישחטו את אלהיהם

יציאתם ל שתלשלותהה לצורך -ו ידוקא עכש היה בזה להראות להם
 שאין ממש באלוהיהם. -מצרים  מ

"א"ר לוי באותו הלילה נתערב  בזה"ל: אי' )רות, ריש פרשה ו(במדרש והנה 
אעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך, "ודם הפסח עם דם המילה שנאמר 

 (פכ"ט)וכן אי' בפרקי דרבי אליעזר  ",)יחזקאל טז, ו( י"ואומר לך בדמיך חי
כולם מגדול עד קטן שנאמר בזה"ל: "ביום שיצאו ישראל ממצרים נמולו 

קחים דם מילה ודם ו, והיו ל)יהושע ה, ה( ם"היוצאי העם כל היוי מולים "כ
פסח והיו נותנין על משקיף בתיהן וכשעבר הקב"ה לנגוף את מצרים וראה 

אעבור "ונתמלא רחמים על ישראל שנאמר  ,את דם הברית ודם הפסח
 עכ"ל. ",)יחזקאל טז, ו( י"עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חי

מנעו דם אכן למה אחרי דברי המדרשים האלו צריכים להתבונן, והנה 
 לנגוףשל ישראל אל תוך בתיהם שלא יבא המשחית את פסח ודם מילה 

 מיוחד, וכל כך חזק.של שני דמים אלו וחם כ מהו בהם,

 שני הדמים מסמלים את ה'עבדות' של כלל ישראל «

כ' בזה"ל: "דם ש )בספרו 'גור אריה' שם(דברי המהר"ל ביאור בזה בומצינו 
דוקא אלו שני דמים נתן הקב"ה לגאול את ישראל בהם,  ,פסח ודם מילה

כי מתחלה היו ישראל עבדים לפרעה, ובשביל המילה היו עבדים להקב"ה, 
שהרי מפרשים טעם המילה מפני שהוא אות באדם שהוא רשום להיות 

שיהיה לו חותם עבדות, כדתנן במסכת עבד להקב"ה, שכל עבד צריך 
שבת 'אין עבד יוצא בחותם שלו בשבת', עיין התם, וזהו שאנו אומרים ועל 

 ."בריתך שחתמת בבשרינו

כי העבד צריך שיהא עובד, ואם אינו עובד אין  ,לחוד לא סגיובמילה "
כאן עבדות, לכך נתן להם הפסח שהיא עבודה, דבכל מקום נקרא עבודה 

עבדת את "ו, ועוד נאמר )שמות יב, כו( ם"עבודה הזאת לכה ה"מדכתיב 
בדים ו, ובפסח לחוד לא סגי להיות ע)שמות יג, ה( ה"העבודה הזאת בחדש הז

ואלו פסח לא  ,להקב"ה 'עבד'להקב"ה, כי המילה היא שהאדם הוא נקרא 
ובשביל זה אינו ראוי לגאולה עולמית, אבל כאשר  ,הוי רק עבודה אחת

זה הוי עבד גמור, שבשביל שהוא  ,והוא עובד בוראו הוא עבד להקב"ה
 "רשום לעבדות והוא עובדו זהו עבדות גמור.

, כי אחר )שמות יב, מג( ו"ל בן נכר לא יאכל ב"כאמרה תורה ולפיכך "
 "וגו' תעבדת את העבודה הזא"ושהפסח הוא עבודה להקב"ה כדכתיב 

אין ראוי שיהיה ערל ואינו רשום להיות עבד לרבו שיהיה אוכל  )שמות יג, ה(
אלא הרשום להיות עבד  - שהיא עבודה להקב"ה - בו, ושלא יעשה פסח

גמור, אבל עבד עראי לא, שאין זה עבד גמור, אבל אותו שהוא רשום 
י לי בני ישראל "כואז נקרא  ,לעבדות והוא עובד, זהו עבודה גמורה

ולא עבדים לעבדים, וגאלם הקב"ה מן עבדות של  נה()ויקרא כה,  ם"עבדי
 פרעה. עכ"ל המהר"ל.

דענין שני הדמים הם דמים של מצוות שכל מהותם  ,מדבריומבואר 
המילה שהיא החותם על היותו עבד ה', ואח"כ  כל קודם ',עבדות'הם עניני 

המצוות  ךהקרבן פסח שהוא עבודה בפועל שעובד את אדונו, ורק מתו
 ראוים להשתחרר מלהיות עבדים לפרעה.הללו היו 

ההכרח לקיים ב' מצות אלו בלילה הזה, משום  עוד שםונתבאר 
מבואר כשבלילה הזה יצאו ישראל מהיותם עבדי פרעה ונעשו עבדי ה' 

 משה ואהרן לפרעה חצות הלילה(-)"אמרו לו  )תהלים קיג(בלשון המדרש שוחר טוב 
ר הרי אתם בני חורין הרי ומבקש אתה לכלות את המכה הזאת ממך אמו

אתם ברשותכם הרי אתם עבדים של הקב"ה, התחיל פרעה צווח ואומר 
ן הרי אתם ברשותכם הרי ירהייתם עבדי אבל עכשיו אתם בני חולשעבר 

אתם עבדים של הקב"ה, צריכים אתם להלל לו שאתם עבדיו שנאמר 
רכו לב' הכנות ולכן הוצ ., עכ"ל המדרשהללויה הללו עבדי ה'" )תהלים קיג, א(

כדי להכשירם להיות ראוים להיכנסת תחת כנפי השכינה להיות  ,האלו
 עבדים להשי"ת.

 כדי שנהיה 'עבד' להקב"ה –תכלית יציאת מצרים « 

בהרבה פסוקים בתורה שתכלית יציאת מצרים היתה כדי מצאנו 
 מו שמצינו כ ואנחנו נהיה לו לעבדים, ת לנו לאלוקים,"שיהיה השי

אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ " )במדבר טו, מא(ציצית הבפרשת 
 ."מצרים להיות לכם לאלקים

וכמו  ,המהר"ל בספריו - ה פעמיםכמ - ומבאר בארוכה הזכירוכך 
לית בזה"ל: "כאשר מצאנו בכתוב שתכ )פרק סו(שכתב בספר גבורות ה' 

 ות ו, ו()שמוכדכתיב בתחלת היציאה  ,יםקהיציאה הוא שיהיה לישראל לאל
והייתי  ם,ת סבלות מצרים ולקחתי אתכם לי לעוהוצאתי אתכם מתח"

ערב יו"ט

 שנת תשע"ז
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 םמוציא אתכם מארץ מצריה", ובסוף פרשת תצוה כתיב "לכם לאלהים
מוכח כי תחלת היציאה היה על  ,)ויקרא כב, לג( להיות לכם לאלהים אני יהוה"

 . עכ"ל."מנת שיהיה להם לאלהים

 )במדבר כג, כב(וז"ל: "ואמר אחר כך  נח()פרק כתיב בספר נצח ישראל וכן 
כי זה מורה גם כן כי השי"ת הוא עם  ,רוצה לומר ",אל מוציאם ממצרים"

ישראל בלי פירוד, שהרי הוציאם ממצרים ועל ידי זה הוא להם לאלקים, 
אני ה' אלקיכם אשר הוציאתי אתכם מארץ מצרים " )במדבר טו, מא(וכדכתיב 

 להיות לכם לאלוקים". עכ"ל.

פתח הקב"ה דבריו בדיברה הראשונה במעמד הר סיני שאמר ובזה 
אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, וביאר  )שמות כ, ב(

כי מצד יציאת מצרים וז"ל " )נתיב העבודה פרק ח'(המהר"ל בספר נתיבות עולם 
יך תהוצא רשלך עליהם כדכתיב אנכי ה' אלקיך אהשם יתברך הוא למ

ואתה  ,ומולך עליך ,שר"ל כי לכם אני אלקיך ,מצרים מבית עבדיםמארץ 
תיך מבית עבדים לכך אתם תהיו לי עבדים אקנוי לי לעבד, בעבור שהוצ

 ., עכ"ללקבל מלכות שמים"

שגם בדבריו אלו מבואר שיציאת מצרים היתה הרי 
אמנם הוסיף עוד,  ,לתכלית זו שיהיה ה' לנו לאלקים

 ,ל עול מלכותו יתברך עלינושנהיה אנחנו עבדיו ונקב
 ,והיינו שרק ע"י שנהיה לעבדי ה' יהיה ה' לנו לאלוקים

וזהו  'אנכי ה' אלוקיך'וזהו תוכן מה ששמענו מפי הגבורה 
אשר הוצאתיך מארץ מצרם מבית 'מה שנאמר להם 

 .'עבדים

איך מקיימים 'בכל דור דור חייב אדם לראות את « 
 עצמו וכו'?

 עמוד קכד, מהמשגיח ר' ירוחם זצ"ל()ח"א חכמה ומוסר הדעת 
במתק לשונו מבאר את ענין חיוב סיפור יציאת מצרים 

כדלהלן: "הנה ענין חיוב סיפור יציאת מצרים וכל עניני 
הסדר הם כמו שגילה לנו בעל ההגדה "חייב אדם לראות 
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", מצות עשה של 

לדור המדבר,  אינה בכדי לספר מה שקרה יציאת מצרים
אלא כמו שבעל ההגדה מורה לאדם שכל אחד יתעסק 
ביציאת מצרים שלו "ואילו לא הוציא הרי אנו ובנינו וכו'", 

שעבוד בגופו ונפשו, ושהוא שירגיש כל אחד בעצמו את ה
וזהו תכלית המכוון שבמצוה זו,  בעצמו היוצא ממצרים,

אותו  יציאת מצריםונמצא שאותו ענין שהיה לאבותינו ב
 עסק עצמו הוא לנו עכשיו."

צריך  -בדור ההוא  יציאת מצריםשיצא מ"והתכלית 
שיתהוה גם אצלנו, כיון שגם אנו צריכים להעשות מיוצאי 

הוא  יציאת מצריםמצרים ממש, וכמונו כמוהם ענין 
אלהים" "להיות לו לעם נחלה" שיצאו "להיות לכם ל

מרשותו של פרעה ונכנסו לרשותו של הקב"ה שזהו 
 וכו'." יציאת מצריםתכלית 

הוא שתצא מזה  יציאת מצריםהוא במי שחושב שתכלית "וטעות 
"אמונה" לבד, דא"א ולא ניתן לאמר כן, שתכלית "האמונה" הוא גם שמזה 

שאילו היה כל היסוד רק תצא עבדות, וראיה לדבר מבעל ההגדה עצמו 
למה לו שיראה את עצמו  יציאת מצריםשיתאמתו אצלנו הנסים של 

 כאילו הוא עצמו מיוצאי מצרים." עכ"ל.

אי מצרים צמבואר דהענין שחייב לראות עצמו כאילו הוא מיוהרי 
אשר 'הוא שישיג את הענין של יוצאי מצרים, שיצאו לתכלית של 

, והוא ענין העבדות לה', 'לאלקיםהוצאתיך  מארץ מצרים להיות לכם 
ועיי"ש שהוסיף עוד את דברי הרמב"ן בפרשת יתרו שכ' דהעבדות הזאת 

שגם  ,כמוני כמוהםא"כ ו ,חלה בהם ע"י שקיבלו עליהם עול מלכות שמים
לכות שמים בלילה הזה, ועי"ז להיות עבדי אנו צריכים לקבל עלינו עול מ

 ה' כיוצאי מצרים.

וכותב: "וכן אין עצה ואין תבונה להיות  קמו()ע' שם עוד וממשיך 
ואפי' כולנו חכמים כולנו  ,"כאילו יצא ממצרים" בזכירה והתבוננות לבד

נבונים בלא כל ה"סדר" לא יצא התכלית ולא נכיר טובה בכדי להעשות 
ואפי' עני  ,"יוצאי מצרים" מוכרחים לסדר ודיניו ד' לשונות של גאולה

שלכאורה  ,(.טפסחים צכמבואר ב)המחזר על הפתחים צריך להיסב ולשתות יין 
"א להגיע לידי שבאופן אחר א ,אבל לפי המתבאר הוא פשוט ,מוזר הוא

 ".דרגת "יוצאי מצרים

טעמא שוב לא יפלא בעינינו למה הוזקקה תורה לכ"כ "ומהאי 
ואי שיתקבל התכלית כי לפי הנ"ל הלוואי והלו ,יציאת מצריםאזהרות ב

פ'י רק להגיע -)לפי מושגנו מאז  יציאת מצריםאחרי כל האזהרות תכלית 

נקל הוא, אבל מכיון שעבודת האדם היא לא 'הזכירה' היינו להאמין  לאמונה(
א"כ מובן עד כמה קשה העבודה  ',יוצאי מצרים'יו הנסים אלא שנעשה שה
הכל  ,שבעבודת האדםנקודה זו לעשות עצמו לעבד הוא כל הקושי  ,בזה

אפשר לפעול אצל האדם להאמין בכל הנסים על צד היותר טוב אבל 
ולתכלית זה צריך עבודה אחרת  ,להעשות עבד זה לא יעלה במחשבתו

לגמרי מאשר חכמה והתבוננות, צריך לכל מצוות הפסח 
 ".אך ורק ע"י מעשי המצות יעשה לעבדש

ות עלבזה"ל: "וזהו ענין ההתפ )ע' קכז(שם ומסיים 
אך בזה הוא  ,שבארנו י מהלמותר הוא לפי שכלנו, אכן לפ

רק ע"י "מעשה" הגוף  ,היסוד של "ועשיתם עצמכם"
מתפעל, ואה"נ שרק דיני הסדר הם הנם האמצעים 

שיגיע על  ',כאילו הוא יצא ממצרים'ה על ידם השיתהו
, וכמ"ש יציאת מצריםידם לבחינת "עבד", וזהו כל ענין 

ו יסוד כל התורה ומצות, עבדות, מצות הרמב"ן, ובאמת זה
 לאו ליהנות ניתנו, אלא לעול עבדות". עכ"ל.

מבואר מדבריו דענין יוצאי מצרים היינו שנעשו הרי 
ת לעבדי ה' ביציאת מצרים שלא היתה רק יציאה וגאו

דמעכשיו נעשו עבדי  ,אלא גאולת הנפש ,הגוף משיעבודם
 ובכל דור ודורהם עול מלכות שמים ה', ע"י שקבלו עלי

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עכשיו 
מחדש, וזהו העבודה של  ונעשה עבד ה'ממצרים 

שנעשה עבד ה' ע"י  ,שיהא עמו ,להיעשות יוצאי מצרים
שם שבעת יציאת ממצרים כקבלת עול מלכות שמים ד

כמו"כ בכל  ,נתהוו ונתעלו למדרגה רבה זו של עבדי ה'
חייב אדם לראות את עצמו כאילו  דור ודור בלילה הזה

 היא יוצא ממצרים ונעשה עבד ה'.

)אמונה ע' רסה, מאמר יציאת בספר אור יחזקאל  מבארכך ו

 )של יציאת מצרים(וז"ל: "ותמיד בעסקינו בענינים אלו  מצרים(
ובלומדנו להבין ענין יציאת מצרים ומה נדרש מאתנו 

וכו', אך  לעמוד מכך, היינו מדברים אודות ענין האמונה
האמת היא שעדיין אין זה העיקר הנלמד מציאת מצרים, 

שאנו עבדים להקב"ה וכל  מצרים הוא אלא יסוד יציאת
שכיון שהיינו  ,מעשינו חייבים להיות בגדר עבדות

במצרים עבדים לפרעה ולכן כשהוציאנו השי"ת מתחת עבדות פרעה 
 ."להיות תמורות זאת עבדים להשי"ת עלינו

בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את ' )שמות ג, יב(וא מלא הומקרא "
ן תעבדון את , שכל מטרת היציאה ממצרים למע'האלוקים על ההר הזה
ואז יקבלו עבודת ה' ומצותיו, וכן ראה כשבא  ,שם ןהאלוקים, וראה ברמב"

כל ענין  ,)שמות ח, טז( ויעבדני" שלח עמי"ת דיבורו היתה למשה לפרעה תחי
, )קידושין כא.( ים לעבדיד, עבדי הם, ולא עבילמען ה' ויעבדנ עמי' הוא ה'שלח

דביציאת מצרים שוב אינם עבדים לעבדים, אלא נשארים רק בגדר עבדי 
 , עכ"ל."הם

דם מילה ודם ' הללו הקב"ה שתי מצותנתן מבואר היטב למה ולפי"ז 
 עבדותשיהיה להיות עבד, וגם כן כדי שזהו  ,כמו שביאר המהר"ל 'פסח

ומשום הכי נתן דמיהם על פתחי המשקוף ולא נגף ה' בגללם שהם  בפועל,
ה תהי וים עליהם להיות עבדים להקב"ה, שזסימן שבני ישראל מקבל

 תכלית ביציאת מצרים.ה

והתכלית שיצא ..."

מיציאת מצרים 

צריך  - בדור ההוא

שיתהוה גם אצלנו, 

כיון שגם אנו 

צריכים להעשות 

מיוצאי מצרים 

ממש, וכמונו כמוהם 

ענין יציאת מצרים 

הוא "להיות לכם 

לאלהים" "להיות לו 

לעם נחלה" שיצאו 

מרשותו של פרעה 

ונכנסו לרשותו של 

הקב"ה שזהו תכלית 

 ."ם..יציאת מצרי


