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ִמְצַרִים " ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהֶזה ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי 

 ֶאֱעֶשה ְשָפִטים ֲאִני ְיֹקָֹוֹק"
 

For that night I will go through the land of Egypt and strike down every first-born in the land of Egypt, 
both man and beast; and I will mete out punishments to all the gods of Egypt, I am God. 

 

 " "כמלך העובר ממֹקום למֹקום ובהעברה אחת וברגע אחד כולן לוֹקין". ועברתירש"י: "
 

This is not to be taken literally, but is speaks of God as one speaks of a king who passes from place to 
place (Mekhilta d'Rabbi Yishmael 12:12:1) but in this case all were punished at a single passage and in 
one moment.  

 

של "כמלך העובר וצריך ביאור: א( איזה ֹקושי בפשוטו של מֹקרא בא רש"י ליישב? ב( מהו פירוש המ
 ממֹקום ֖למֹקום"? ג( מהו פירוש דבריו "ובהעברה אחת וברגע אחד כולן לוֹקין"?

 

רבי אליהו מזרחי מפרש דכוונת רש"י לתרץ ייתור תיבת "ועברתי", וכוונת הדמיון למלך היא "שמנהגו 
אחד  ללכת בדרך ישרה ואינו פונה מכאן ומכאן במבואות העיר, כך הֹקב"ה עבר בארץ מצרים במבוי
בלבד, ובאותה העברה לֹקו בכורי מצרים, בין אותן שהיו באותו מבוי שעבר בו בין אותן שהיו 

 במבואות אחרות."
 

ופירושו צריך עיון, שהרי בפסוֹק הֹקודם פירש רש"י "הֹקרבן הוא ֹקרוי פסח על שם הדילוג והפסיחה 
וכן בפסוֹק  צעי נמלט."שהֹקב"ה מדלג בתי ישראל מבין בתי מצרים וֹקופץ ממצרי למצרי וישראל אמ

שלאח"ז פירש רש"י "מדלג היה מבתי ישראל לבתי מצרים שהיו שרויים זה בתוך זה." הרי משמע 
שהֹקב"ה עבר מבית לבית. ואילו לפירוש רבי אליהו מזרחי הרי כל תוכן פירש רש"י זה הוא להיפך, 

 בית?שהֹקב"ה הלך רֹק "במבוי אחד בלבד", ולא בשאר מבואות, ופשיטא לא מבית ל
 

הנחלת יעֹקב מֹקשה על מה שנאמר "בארץ מצרים" ולא "במצרים", דמשמע מזה שהֹקב"ה עבר בכל 
ארץ מצרים להכות "כל בכור בארץ מצרים", ש"דבר זה כביכול היה צריך זמן רב וְשִהָיה גדולה, ומשה 

תירץ אמר כחצות הלילה אני יוצא דמשמע דבאותו רגע הי' מכת בכורות בכל ארץ מצרים? ועל זה 
רש"י "כמלך העובר ממֹקום למֹקום", שעובר בלי שהיה ועכבה כי אינו מתיירא מסכנת הדרכים 

בשדות ויערות. כך הֹקב"ה בהעברה אחת וברגע אחד הכה כל בכור בארץ מצרים ולא הוצרך 
 להתמהמה ולעבור רגע חצות הלילה ולכן נֹקט לשון ועברתי ל' העברה שמורה על המהירות".

 

ה לכאורה צריך עיון, דמהי הֹקס"ד שהליכת הֹקב"ה "בכל ארץ מצרים" הוא דבר אבל גם פירוש ז
ש"צריך זמן רב וְשִהָיה גדולה"? הרי פשיטא שהֹקב"ה הוא למעלה מהגבלת מֹקום וזמן ויכול לעבור 

בכל ארץ מצרים ברגע אחד דחצות לילה. ולאידך, מה נתוסף ע"י המשל מ"מלך העובר ממֹקום 
המשל דומה לנמשל, דסוף סוף אין הליכת מלך בשר ודם, גם כשעובר  למֹקום"? ראשית, הרי אין

ממֹקום למֹקום במהירות גדולה, דומה כלל ל"ועברתי" ]של הֹקב"ה[ שהיתה ברגע אחד דחצות לילה, 
בכל ארץ מצרים? ועוד דמה מוסיף המשל? זאת, ועוד: אע"פ שהעברה מורה על מהירות ההילוך בלי 
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גע אחד כולן לוֹקין" לא יתכן במלך בשר ודם, שפשיטא שדורש זמן ְשִהיות, מ"מ הרי הענין ד"בר
 להכות ריבוי בני אדם ובהמה כו' שבכל הארץ, וא"כ הפירוש ברש"י אינו מתאים לכאורה?

 

לכאורה יש לפרש שרש"י בא בפירושו לתרץ ֹקושיא המתעוררת בכללות הפרשה: בפסוֹק זה נאמר 
"ועברתי בארץ מצרים גו' והכיתי גו'", דהיינו הֹקב"ה בעצמו, וכמפורש בסוף הפסוֹק "אני ה'". 

ובפרש"י ]וגם בהגדה של פסח[ "אני בעצמי ולא על ידי שליח"...; אבל על הפסוֹק "ויהי בחצי הלילה 
' הכה כל בכור" פרש"י "וה', הוא ובית דינו", וכן נאמר כמה פעמים בכתובים אלו על דבר וה

 "המשחית": "ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף" וכיו"ב. הרי שהמכה באה ע"י משחית!...
 

וזהו שמפרש רש"י תיבת "ועברתי" "כמלך העובר ממֹקום למֹקום", דכשמלך עובר ממֹקום למֹקום 
בדו אלא עם פמליא דילי', שריו ועבדיו וכו', ואף שהם עושים הכל לאפשר הליכת המלך אינו הולך ל

ממֹקום למֹקום, הכל נֹקרא ע"ש המלך, ולא ע"ש שריו וחייליו וכיו"ב; וכן הוא בעניננו, שאף שהֹקב"ה 
הי' עם ב"ד וצבא מעלה כו', מ"מ ה"ז הכל בכלל "ועברתי גו' והכיתי גו'" דכאשר הֹקב"ה שולח שליח 

כיו"ב, אף שאינו דבר התלוי ברצונו ובבחירתו של המלאך והשליח, מ"מ נֹקראים בשם "שלוחי ו
השם"; משא"כ כאשר הם הולכים ופועלים ביחד עם ה"מלך", הֹקב"ה בעצמו, כשהוא ית' "עובר 

 ממֹקום למֹקום", הרי הכל מתייחס להֹקב"ה.
 

ם למֹקום", ֹקשה לבאר כן דברי אבל, אף שפירוש זה אתי שפיר בלשון המכילתא "כמלך שעובר ממֹקו
רש"י, שמוסיף ומפרש "ובהעברה אחת וברגע אחד כולן לוֹקין", דלפי הנ"ל הרי העיֹקר חסר בפרש"י, 

דהול"ל שהולך עם שריו ועבדיו וחייליו )וכיו"ב(, ואילו רש"י מדגיש ענין אחר, ש"בהעברה אחת וברגע 
 אחד כולן לוֹקין".

 

"ועברתי" כאן הוא, דלעיל בדברי משה לפרעה ע"ד מכת בכורות  ויש לומר הביאור בזה: הֹקושי בלשון
ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה וגו'",  אני יוצא בתוך מצריםנאמר "כה אמר ה' כחצות הלילה 

שם "אני יוצא  ". וצ"ב הכוונה במ"שועברתי בארץ מצריםואילו כאן )בדברי משה לישראל( נאמר "
בתוך מצרים", דלכאורה, פעולות הֹקב"ה אינן מצריכות "יציאה" של הֹקב"ה. ֖וכמו שהי' בשאר 

המכות, "הנה יד ה' הוי' במֹקנך גו'", "והפלה ה' בין מֹקנה ישראל גו'", "ואך אותך ואת עמך בדבר 
פשוט, דמעשה גו'", ולא נאמר בכל אלו שהיתה "יציאה" של הֹקב"ה לתוך מצרים כדי להכותם. ו֖ 

 הֹקב"ה הוא באופן ד"הוא אמר ויהי", ולמה נאמר כאן "אני יוצא גו'"?
 

אלא דענין ה"יציאה" כאן פירושו מעשה מיוחד בשביל הצלת וגאולת ישראל... וזהו גם מ"ש לאח"ז 
")אני יוצא גו'( ומת כל בכור בארץ מצרים גו'", ולא "והכיתי כל בכור" וכיו"ב, כי זה ש"אני יוצא 

ך מצרים" לא היה בשביל הכאת בכורי מצרים כי אם בשביל הצלת ישראל, אלא שבדרך ממילא בתו
"מת כל בכור בארץ מצרים". אבל אינו מובן מ"ש "ועברתי בארץ מצרים גו' והכיתי כל בכור", 

שמשמעו שהֹקב"ה עובר בארץ מצרים להכות כל בכור, במיוחד בשביל מכת בכורות? ועוד, שגם עבר 
....? ולכן פרש"י "כמלך העובר ממֹקום למֹקום", שאין זו הליכה מיוחדת בשביל מכת מבית לבית 

בכורות, אלא "כמלך העובר ממֹקום למֹקום" בשביל ענין אחר. וכן בעניננו, שהליכת הֹקב"ה בארץ 
 מצרים היתה בשביל הצלת וגאולת ישראל כנ"ל...

 

ולא "ומת", כמ"ש גבי "אני יוצא"(, אלא שעדיין צ"ע: בפסוֹק כאן ממשיך "והכיתי כל בכור גו'" )
ומשמע לכאורה, שמיתת בכורי מצרים לא היתה בדרך ממילא אלא באופן של פעולה, ומ"ש "ועברתי 

גו' והכיתי גו'" היינו הליכה מיוחדת בשביל מעשה הכאה זו? ולכן ממשיך רש"י ")כמלך העובר ממֹקום 
יש רש"י, שלשון "ועברתי" כאן מלמדנו לא למֹקום( ובהעברה אחת וברגע אחד כולן לוֹקין": בזה מדג



רֹק אופן "הליכת" הֹקב"ה במצרים )שלגבי הכאת בכורי מצרים היתה "כמלך העובר ממֹקום 
למֹקום"(, אלא גם אופן הכאת המצרים, דכיון שהכאת המצרים היא כאשר הֹקב"ה "עובר ממֹקום 

וברגע אחד כולן לוֹקין", לא למֹקום", לכן גם גוף ההכאה היא בדרך העברה, באופן של "בהעברה אחת 
 הכאה באופן פרטי, כל מצרי ומצרי בפני עצמו בהשגחה מיוחדת, אלא כולם הוכו כאחד.

 

וזהו גם תוכן המשל מ"מלך העובר ממֹקום למֹקום": כאשר הליכת המלך היא בשביל להלֹקות, אזי 
ברה ממֹקום נחשבת הכאת כל אחד כענין בפ"ע הבא בזמן בפ"ע, אבל כאשר ההליכה היא בדרך הע

למֹקום, ואגב ההעברה נעשית ההכאה, הרי ההעברה היא העברה אחת, ובמילא גם הא דלוֹקין נחשב 
כלוֹקין ברגע אחד. וכ"ה בנדו"ד, דכיון שהליכת הֹקב"ה בארץ מצרים היתה בשביל הצלת וגאולת 
היא ישראל, וביחס להכאת בכורי מצרים ה"ז "כמלך העובר ממֹקום למֹקום", לכן גם הכאת המצרים 

 לֹקו כל הבכורות )כאחד(. -שהיא "העברה אחת וברגע אחד"  -בהעברה בעלמא, שבהעברה זו 
 

והנה, ע"פ הדגשה זו בפרש"י, שהכאת בכורי מצרים היתה "בהעברה אחת וברגע אחד", יש עומֹק חדש 
ם, בכל הענין ד"ופסחתי עליכם": אין פירוש הדברים... שהֹקב"ה ירד ועבר בין בתי מצרים כדי להכות

ובגלל זה נעשה עוד ענין, שהוצרך הֹקב"ה לפסוח על בתי ישראל, אלא שמלכתחילה, כל ירידה ויציאה 
זו בתוך מצרים לא היתה אלא בשביל הצלת ישראל, ואילו הכאת המצרים היתה דרך העברה בעלמא. 

יתה זאת אומרת, שבמכת בכורות גופא היו שני הגדרים ד"יציאה" ו"העברה": הכאת בכורי מצרים ה
באופן של "העברה", "בהעברה אחת... כולן לוֹקין"; וביחד עם זה, כדי להציל את ישראל מן המשחית, 

 "יצא" הֹקב"ה "בתוך מצרים", שירד והשגיח בבתי ישראל כדי להצילם...
 

ובזה בא לידי ביטוי גודל מעלת וחביבות ישראל אצל הֹקב"ה, דבשעה שהֹקב"ה הכה את בכורי מצרים 
רה אחת. . כולן לוֹקין", הנהגה באופן של "העברה" בעלמא, הנה בענין זה גופא, בנוגע באופן של "העב

ישראל הי' גדר של "יציאה" בתוך מצרים, שהֹקב"ה "יצא" "בתוך מצרים" בכל המבואות, כדי להציל 
כאו"א מישראל, גם אלו הנמצאים בין בתי המצרים. וזו היתה התחלת גאולת ישראל, שהֹקב"ה 

 ו יצא להציל ולגאול את כאו"א מבנ"י ממצרים...בכבודו ובעצמ
 

ומכאן הוראה בעבודת כאו"א מישראל בהתעסֹקותו לֹקרב לבן של ישראל לאבינו שבשמים: יש 
האומרים שמוכנים לעסוֹק בֹקירוב בנ"י לתורה ומצוות, אבל לא לרדת ממדרגתם בשביל זה. ולדוגמא, 

פשוטי עם, ואפילו עם איש ישראל שלעת עתה אדם העוסֹק בלימוד התורה, מוכן ללמוד תורה גם עם 
רחוֹק מתורת השם, אבל במה דברים אמורים, כאשר הם מוכנים לבוא אל בית ה', לבית המדרש וד' 
אמות של תורה ללמוד עמו, משא"כ כשהוא צריך להפסיֹק מלימודו ולירד להתעסֹק עם אלה שאינם 

ות שנשבו לבין העכו"ם, טוען הוא, שאין שייכים לעת עתה להכנס לבית המדרש ללמוד, להיותם תינוֹק
 התעסֹקות זו שייכת אליו.

 

וע"ז היא ההוראה "דיו לעבד שיהא כרבו" ]ברכות נח, ב[, דכמו שהֹקב"ה בכבודו ובעצמו ירד למצרים 
ערות הארץ מֹקום הזוהמא והטומאה להוציאם משם, וגם לאיש כזה שנמצא בבית מצרי, וכ"ז כדי 

כן צריך כ"א מבנ"י "לירד" ממדריגתו להציל  -ד אמיתי ע"י התורה ומצות לֹקרבו אליו, ובֹקירוב ויחו
 את בנ"י, גם תינוֹקות שנשבו מישראל, וגם אם בגלל ירידה זו מטנף לבושיו...

 


