
 בס"ד.

 הטלה  

 קרבן פסח
 

" והוא, העובדה שדווקא טלה"מבט נוסף יש ל
הוא הקרבן המוקרב  בפסח בזמן  -שה –טלה 

 שבית המקדש  היה קיים.

 )רמב"ן(. "פסח", הוא שם נרדף לטלה

התורה מצווה להקריב ביום ארבעה עשר בניסן 
)ערב פסח( שה לקרבן פסח, ולאוכלו יחד עם 

 חריו, ליל הסדר.מצה ומרור  בלילה שלא
 המשנה )פסחים קט"ז, ב'( דנה בטעם מצווה זו:

 "פסח על שום מה, על שפסח הקב"ה 
, שנאמר על בתי בני ישראל במצרים

)שמות י"ב, י"ז( "ואמרתם זבח פסח הוא 
לה' אשר פסח על בתי אבותינו במצרים 

 בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל".
לזכר  הנה כאן מתבאר טעמו של הפסח

דילוג )"פסיחה"( שהבורא כביכול דילג ה
 כאשר בא להוציא את עמו ממצרים.
טעם זה זקוק לתוספת ביאור ,שכן 

העולם כולו פרוס לפני יוצרו, ומה טעמו 
 של דילוג זה.

 

 מצרים  

 הגדרת המושג
נעוצה בהגדרה כוללת של המושג 'מצרים', המהווה את הבסיס  יןיהענ הבנת

 לעניינו של חג הפסח.
 דול נקוט בידי כל מפרשי המקרא, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו.כלל ג

זאת אומרת, כי אם מדובר בתורה על ממלכת מצרים, הרי שהייתה זו ממלכה 
 כפשוטה.

היא הייתה הגדולה, החזקה 
שהייתה קיימת  והמתוחכמת

באותם ימים בחבל ארץ, הידוע  
 עד היום בשם מצרים.

 שם המלך פרעה.
 תו ללא מצרים.הוא שלט בממלכ

 היה בטוח שהוא מקור מלכותו,
בדברי הנביא יחזקאל  כמבואר

 )כ"ט,ג'(



פרעה מלך מצרים, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי "הנני עליך 
 יאורי ואני עשיתיני".

לתנין בתוך יאורו )"דג במים"(, אשר כל הנחוץ נמצא הנביא ממשיל את פרעה 
 לו בהישג יד ממש.

ק שהוא שרוי בבטחה בתוך לא ר
יאוריו,הוא אף מדבר, ואומר  כי 

 היאור שלו הוא, והוא עשאו.
אם כן רק טבעי הוא, שאומה זרה 

המשתרשת בארצו, גדלה 
 ומתפתחת, יש לשעבדה כעבדים.
 זה הוא מה שיש לעשות בעם זה
לפי השקפת עולמו של פרעה 

 העריץ, מלך מצרים.
 הוא עליון והכל תחתיו.

י"ב( בסופו, לאחר שהוכה עשר  -בואר בתורה באריכות )שמות אסיפור זה מ
 סיבת חג הפסח. -מכות, מתרחשת יציאת מצרים

 )המזלות, היהדות ואני(
 
 

  
 
   

 


