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 ז'התשע שבט                                       בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

      לשילוב בין פרשת החודש למכת בכורות
  בא )על פי שיעור של הרב אלחנן סמט(ת לפרש

 
 :ח-י"א, א שמות .1
ֹּאֶמר  א -ַפְרעֹּה ְוַעל-ִביא ַעלמֶֹּשה, עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָא -ֶאלה' ַוי

ָכָלה, ָגֵרש  ְכַשְלחֹו  ֵכן, ְיַשַלח ֶאְתֶכם ִמֶזה:-ַאֲחֵרי ִמְצַרִים
ָנא, ְבָאְזֵני ָהָעם; ְוִיְשֲאלּו ִאיש -ַדֶבר ב.  ְיָגֵרש ֶאְתֶכם ִמֶזה

ֶכֶסף, ּוְכֵלי -ֵמֵאת ֵרֵעהּו, ְוִאָשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה, ְכֵלי
ֵחן ָהָעם, ְבֵעיֵני ִמְצָרִים; ַגם ָהִאיש -ֶאת ה'ִיֵתן וַ  ג.  ָזָהב

ַפְרעֹּה, ּוְבֵעיֵני -ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְבֵעיֵני ַעְבֵדי  מֶֹּשה, ָגדֹול ְמאֹּד
 }ס{  ָהָעם.

ֹּאֶמר מֶֹּשה, כֹּה ָאַמר  ד ַכֲחצֹּת ַהַלְיָלה, ֲאִני יֹוֵצא ְבתֹוְך   :ה'ַוי
ִמְבכֹור ַפְרעֹּה --ְבכֹור, ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים-לּוֵמת כָ  ה.  ִמְצָרִים

ִכְסאֹו, ַעד ְבכֹור ַהִשְפָחה ֲאֶשר ַאַחר ָהֵרָחִים; -ַהיֵֹּשב ַעל
ֶאֶרץ -ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹּלה, ְבָכל ו.  ְוכֹּל, ְבכֹור ְבֵהָמה

ֹּא תִֹּסף ֹּא ִנְהָיָתה, ְוָכמֹּהּו ל ּוְלכֹּל  ז.  ִמְצָרִים, ֲאֶשר ָכמֹּהּו ל
ֹּא ֶיֱחַרץ --ְבֵהָמה-ֶכֶלב ְלשֹּנֹו, ְלֵמִאיש, ְוַעד-ְבֵני ִיְשָרֵאל, ל

, ֵבין ִמְצַרִים ּוֵבין ה'ְלַמַען, ֵתְדעּון, ֲאֶשר ַיְפֶלה 
ִלי ֵלאמֹּר, -ֲעָבֶדיָך ֵאֶלה ֵאַלי ְוִהְשַתֲחוּו-ְוָיְרדּו ָכל ח.  ִיְשָרֵאל

ֵכן, ֵאֵצא; ַוֵיֵצא -ַרְגֶליָך, ְוַאֲחֵריבְ -ָהָעם ֲאֶשר-ֵצא ַאָתה ְוָכל
  }ס{  ָאף.-ַפְרעֹּה, ָבֳחִרי-ֵמִעם

 :כט-שמות י' כח .2
ֹּאֶמר לֹו ַפְרעֹּה: ֵלְך ֵמָעָלי, ִהָשֶמר ְלָך, ַאל תֶֹּסף ְראֹות ( כח) ַוי

ֹּאֶמר מֶֹּשה: ֵכן ( כט) ָתמּות. –ָפַני, ִכי ְביֹום ְראְֹּתָך ָפַני  ַוי
ֹּא אִֹּסף עֹוד ְראֹות ָפֶניָך .ִדַבְרָת   , ל

 : על י"א ח רש"י .3
"כשגמר דבריו יצא מלפניו בחרי אף על שאמר לו: "ַאל 

 תֶֹּסף ְראֹות ָפַני".
 :שמות ט' כט  .4
 "ְכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹּש ֶאת ַכַפי ֶאל ה'..."
  :לג 'שמות ט .5

 "ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרש כפיו אל ה'..."
המכילתא דרבי ישמעאל )פתיחתא על פי י רש" .6

 לפרשת בא(:
 אבל בתוך העיר לא התפלל, לפי שהייתה מלאה גילולים.

 
 

 :י"ב, אעל  רש"י  .7
 -"ומה תפילה קלה לא התפלל בתוך הכרך, דיבור )

 נבואי( חמור לא כל שכן!"
 קאסוטו:  .8

"בכל הכתובים שלפני זה ושלאחרי זה ההתבודדות היא 
לוהית. ואי אפשר שעל -גלות אתנאי מוקדם לכל הת

טות והרגילות במילים הפשו התגלות שלא כדרכה ידובר
 ... 'ויאמר ה' אל משה'"

נראה שאין כוונת הכתוב אלא לרמוז למה שהתרחש "
באותו הרגע בתוך לבו של משה. כששמע משה את איומו 
הקשה של פרעה, התעורר בו זכרון ההוראות שניתנו לו 

המכרעת, והרגיש שהגיעה  מזמן על המכה העשירית
עכשיו שעת ביצועה, ונדמה היה לו כאילו אותם הדברים 
חזרו ונשנו לו באותו רגע, וכאילו הזכיר לו ה' באותו רגע 

 "שהמכה העתידה לבוא בקרוב תהיה האחרונה.
 :(מדרש שמות רבה )יח, א .9
... אמר לו משה: יפה דברת, לא אוסיף עוד ראות פניך. "

יין מתבקש לי להודיע לפרעה מכה אמר הקב"ה: מה, עד
ואיך אעשה זאת אם משה חייב עצמו שלא לבוא  -אחת )

לוהים כביכול, נכנס -עוד אל פרעה(! מייד קפץ עליו א
אם  -בפלטין של פרעה בשביל משה... שלא יימצא בדאי )

יצטרך לבוא אל פרעה פעם נוספת לומר לו את דבר ה'(. 
בביתו של פרעה ואתה מוצא שלא דיבר הקב"ה עם משה 

אלא אותה שעה. מניין, שנאמר )ט', כט( "כצאתי את 
העיר אפרש את כפי אל ה' ", ועכשיו קפץ הקב"ה ודיבר 
עם משה, שנאמר: "עוד נגע אחד אביא על פרעה" וגו'. 
כיוון ששמע משה... התחיל צווח בפרהסיא "כה אמר ה' 

הכוונה לסוף דבריו של משה בפסוק  -כחצת הלילה..." )
"וירדו כל עבדיך אלה אלי..." שהכוונה לפרעה עצמו(. ח 

יפה אמרת "אל תסף ראות פני". אני איני עוד בא אצלך, 
 "אלא אתה בא אצלי.

 א:על י"א רמב"ן  .10
והנה גם בזה קיצור בסיפורים. כי ה' אמר לו "עוד נגע 
אחד אביא על פרעה" והודיעֹו הנגע ההוא, ואמר לו 
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מצרים" וכל עניין הפרשה "כחצות הלילה אני יוצא בתוך 
ח שאותם אמר משה לפרעה(. אבל -פסוקים ד -ההיא )

לא רצה הכתוב להאריך באמירה שאמר השם למשה, כי 
די במה שסיפר משה לפרעה "כה אמר ה'"... ובאו כעניין 

 הזה פרשיות רבות בתורה.
 :י-שמות י"א ט .11

ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה:)ט(  ֹּא ִיְשַמע ֲאֵליֶכם ַפְר  ַוי עֹּה, ְלַמַען ל
ּומֶֹּשה ְוַאֲהרֹּן ָעשּו ֶאת ָכל ( י) ְרבֹות מֹוְפַתי ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים.
ֹּא  ַהמְֹּפִתים ָהֵאֶלה ִלְפֵני ַפְרעֹּה ַוְיַחֵזק ה' ֶאת ֵלב ַפְרעֹּה, ְול
 ִשַלח ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמַאְרצֹו.

  י:-על י"א טראב"ע )הקצר(  .12
וכבר אמר השם בתחילה  "טעמו: –"ויאמר ה' אל משה" 

למשה: לא ישמע אליכם". ומתי אמר זאת? במעמד 
 " ...כ(-הסנה )ג', יט

"אף על פי שעשו כל המופתים  –"ומשה ואהרן עשו..." 
בפסוק ט( לא רך לבו לשלחם, כי השם  -הנזכרים )

 חזקֹו".
 :י-על י"א ט רשב"ם .13

כלומר: אחר כל מכה ומכה  –"לא ישמע אליכם פרעה" 
הקב"ה( למשה ולאהרן 'לא ישמע  -הק' ) היה אומר

 אליכם' עד לבסוף.
 בכל פעם ופעם. –"ויחזק ה'" 

 הרב סמט: .14
נמצא, כי אף שנאמר בפסוק ט "ויאמר ה' אל משה...", 
מלמד תוכנם של פסוק ושל שכנו, כמו גם מקומם של 
פסוקים אלו לפני השינוי המכריע העומד לפנינו בסיפור 

ב לתאר אירוע ממשי המכות, כי אין כוונת הכתו
שהתחולל בשעה זאת בסיפור, אלא להזכיר לנו אירועים 

 קודמים.
 :יג-שמות י"ב יב .15

ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור  ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהֶזה( יב)
ֹלֵהי ִמְצַרִים -ּוְבָכל אֱ  ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֵמָאָדם ְוַעד ְבֵהָמה

ְוָהָיה ַהָדם ָלֶכם ְלאֹּת ַעל ( יג) ֶאֱעֶשה ְשָפִטים, ֲאִני ה'.
 ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָדם ּוָפַסְחִתי ֲעֵלֶכם ַהָבִתים ֲאֶשר ַאֶתם ָשם

ֹּא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְשִחית ְבַהכִֹּתי ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ְול
 :י"א ד לערמב"ן  .16

לא פירש  –לה..." "ויאמר משה: כה אמר ה' כחצות הלי
עתה איזה לילה תהיה המכה הזאת, כי הדיבור הזה 
והאמירה אל פרעה קודם ראש חודש ניסן היה, וכשיאמר 

לא ייוודע איזה לילה הוא. והנה לא  –'כחצות הלילה' 
הודיעם משה ליל מכתם, אבל אמר בחרי אף 'לא אוסיף 
אני ראות פניך, אבל אתה תקראני, ועבדיך ישתחוו לי 

 ות הלילה לצאת מארצך'.כחצ
פרשת החודש( פירש לישראל )י"ב,  -ובפרשה השנייה )

כלומר  -יב( "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה" וגו' )
בתיאור מכת בכורות  -בליל ט"ו(. ובפרשה השלישית )

 -הנזכר ) –החל בפסוק כט( אמר "ויהי בחצי הלילה" 
 בפרשה השנייה 'בלילה הזה'(, שעשו בו הפסח.

 י', ד:"ן על הרמב .17
היה הברד בחודש אדר בשנה ההיא, לא מקודם לכן, כי 

י"ג,  –ט', לא, ואביב הוא בחודש ניסן  -'השעורה אביב' )
ד, אם כן לא ייתכן להקדים את זמן מכת ברד זמן רב לפני 

החיטה מבשילה  –חודש ניסן( והחיטה אפילה )ט', לב 
 שבועות אחדים אחר השעורה(...

ימים בניסן, צמחה החיטה והכוסמת, ואחרי כן, בחודש 
והיא הפליטה הנשארת להם מן הברד... בא הארבה... 

 והשחית הכל... ובחודש הזה עצמו נגאלו.
 :אראב"ע בסוף ביאורו לפרק י" .18

והיה ראוי להיות פרשת "ויהי בחצי הלילה" )י"ב, כט( 
אחר פסוק י שבפרק י"א(, להיות המכות על  -אחר זה )

רשת 'החודש הזה' באמצע, להודיע הסדר. רק נכנסה פ
 איך נמלטו בכורי ישראל בבוא המשחית על המצריים.

 :א י"בעל חזקוני  .19
פרשה זו נאמרה קודם  –"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן" 

אותה של מעלה של מכת בכורים, שהרי פרשה זו נאמרה 
בערב  –קודם עשור, מראש חודש, ואת של מכת בכורים 

ומאוחר בתורה, שלא רצה הפסח, אלא שאין מוקדם 
להפסיק בין סדר התראת כל המכות, וגם רצה לפרש על 

 הסדר כל המצוות התלויות בחודש ניסן.
 כט: על י"ב החזקוני  .20

ראויה הייתה פרשה זו להיות  –"ויהי בחצי הלילה" 
סמוכה לפרשת "ולא שלח את בני ישראל מארצו" )י"א, 

רשת י( להיות כל המכות על הסדר. ומה שנכנסה פ
החודש באמצע, להודיעך איך נמלטו בכורי ישראל כשבא 

 המשחית על מצרים.
 הרב סמט:  .21

הסיפור על מכת בכורות הוא 'סיפור מפוצל'. בין שני 
חלקיו שהופרדו זה מזה, נכנסה פרשה הלכתית שאיננה 
חלק מן הסיפור, אלא היא פרשה עצמאית, שאינה תלויה 

יף אותה אינו בסיפור המקיף אותה, כשם שהסיפור המק
 תלוי בה.

 :ול-י"ב כטשמות  .22
ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, -ִהָכה ָכל ה'ַוְיִהי ַבֲחִצי ַהַלְיָלה, וַ  כט

ִכְסאֹו, ַעד ְבכֹור ַהְשִבי ֲאֶשר ְבֵבית -ִמְבכֹּר ַפְרעֹּה ַהיֵֹּשב ַעל
-הּוא ְוָכל ַוָיָקם ַפְרעֹּה ַלְיָלה, ל.  ַהבֹור; ְוכֹּל, ְבכֹור ְבֵהָמה

ֵאין -ִכי  ִמְצַרִים, ַוְתִהי ְצָעָקה ְגדָֹּלה, ְבִמְצָרִים:-ֲעָבָדיו ְוָכל
ן ַלְיָלה,  לא.  ָשם ֵמת-ַבִית, ֲאֶשר ֵאין ַוִיְקָרא ְלמֶֹּשה ּוְלַאֲהרֹּ

ֹּאֶמר קּומּו ְצאּו ִמתֹוְך ַעִמי ְבֵני ִיְשָרֵאל; -ַאֶתם, ַגם-ַגם--ַוי
ֹּאְנֶכם ַגם-ַגם לב.  , ְכַדֶבְרֶכםה'- ֶאתּוְלכּו ִעְבדּו ְבַקְרֶכם -צ

ַוֶתֱחַזק  לג.  אִֹּתי-ְקחּו ַכֲאֶשר ִדַבְרֶתם, ָוֵלכּו; ּוֵבַרְכֶתם, ַגם
ִכי ָאְמרּו,   ָהָאֶרץ:-ָהָעם, ְלַמֵהר ְלַשְלָחם ִמן-ִמְצַרִים ַעל

קֹו, ֶטֶרם ֶיְחָמץ; ְבצֵ -ַוִיָשא ָהָעם ֶאת לד.  כָֻּלנּו ֵמִתים
רֹּת ְבִשְמֹלָתם, ַעל ִיְשָרֵאל -ּוְבֵני לה. ִשְכָמם-ִמְשֲארָֹּתם ְצרֻּ
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ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב, -ָעשּו, ִכְדַבר מֶֹּשה; ַוִיְשֲאלּו, ִמִמְצַרִים, ְכֵלי
--ֵחן ָהָעם, ְבֵעיֵני ִמְצַרִים-ֶאת  ָנַתןה'וַ  לו.  ּוְשָמֹלת

  .ִמְצָרִים-ַנְצלּו, ֶאתַוַיְשִאלּום; ַויְ 
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 ד י"א,
 ה 

 
 
 

 ו 
 ח 

ַכֲחצֹּת ... 
ֲאִני  ַהַלְיָלה

תֹוְך  יֹוֵצא בְּ
ָרִים.  ִמצְּ

ָכל ְבכֹור ּוֵמת 
 ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים

ִמְבכֹור ַפְרעֹּה 
ַהיֵֹּשב ַעל 

 ִכְסאֹו
ַעד ְבכֹור 

ָחה ֲאֶשר  ַהִשפְּ
 ַאַחר ָהֵרָחִים

כֹּל ְבכֹור וְ 
 .ְבֵהָמה

ְוָהְיָתה ְצָעָקה  
ְגדָֹּלה ְבָכל ֶאֶרץ 

 ...ִמְצָרִים
ֵצא ַאָתה ְוָכל 

ר  ָהָעם ֲאשֶׁ
יָך... לֶׁ ַרגְּ  בְּ

י"ב,
כ 

 ט
 
 
 
 

 ל 
 לא 

ִהי  ַבֲחִצי ַויְּ
 ַהַלְיָלה

ָכל ְבכֹור ַוה' ִהָכה 
 ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים

ִמְבכֹּר ַפְרעֹּה 
 ַהיֵֹּשב ַעל ִכְסאֹו

ִבי  ְבכֹורַעד  ַהשְּ
ֵבית ַהבֹור ֲאֶשר  בְּ

 .ְוכֹּל ְבכֹור ְבֵהָמה
 
 
 
 
 

ַוְתִהי ְצָעָקה ... 
 ...ְגדָֹּלה ְבִמְצָרִים
 ְצאּו... קּומּו 

ַגם ִמּתֹוְך ַעִמי 
ַאֶתם ַגם ְבֵני 

 ...ִיְשָרֵאל
 

י"א,
 

 ב
 
 

 ג 

ֵני  ַדֶבר ָאזְּ ָנא בְּ
 ָהָעם

ִאיש  ְוִיְשֲאלּו
 ֵעהּו...ֵמֵאת ֵר 

ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי 
 .ָזָהב

ַוִיֵתן ה' ֶאת ֵחן 
ָהָעם ְבֵעיֵני 

 ...ִמְצָרִים

י"ב,
ל 

 ה
 
 

 לו 

ָרֵאל ָעשּו  ֵני ִישְּ ּובְּ
ה ִכְדַבר  ֹמשֶׁ

ַרִים ַוִיְשֲאלּו  ִמִמצְּ
ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי 

ָמֹלת.ָזָהב   ּושְּ
ַוה' ָנַתן ֶאת ֵחן 
ָהָעם ְבֵעיֵני 

 ...ִמְצַרִים
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תיאור מכת הבכורות -) ְוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹּדּו ָדן ָאנִֹּכי
 לב(-בפסוקים כט
 לד(-תיאור תחילת היציאה בפסוקים לג -) ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו

 לו(-תיאור שאילת הכלים בפסוקים לה -) ִבְרכֻּש ָגדֹול.
 


