
 

 

 פרשת בא

 

ם ֲאגַֻדת ֵאזֹוב"  " / צעדים ראשונים בעבודת ה'ּוְלַקְחתֶּ

 

מיום ברוא אלקים ארץ ושמים, מתגלגלות והולכות קורות העולם בכלל וקורות האבות ועם 

ר ב  ישראל בפרט, אל הרגע הגדול שבו נגלה האלקים אל משה ואל אהרן ושולחם אל העם כשד  

 מצוה בפיהם:

ֶזה" ֹחֶדׁש ה  ָשָנה ה  י ה  ׁשֵׁ ָחד  אׁשֹון הּוא ָלֶכם ל  ים רִׁ  .)שמות יב, ב(" ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִׁ

ת, המובילות כולן אל התכלית ֹוּיסִׁ ם תיאור הקורות והנסיבות, הטבעיות והנִׁ ל  ׁשבנקודה זו נִׁ 

דּון ֶאתה כולה: "יָ וָ הנשגבה של הה   ב  ע  ֶזהקִׁ ָהֱאֹל ת  ל ָהָהר ה  המעשי הראשון . הציווי )שם ג, יב(" ים ע 

)פירוש 'תורה מלשון הוראה'  -שניתן לעם עובדי ה' הוא למעשה תחילתה של תורתנו הקדושה 

עד שהוזקק רש"י בראש פירושו ליתן טעם לכך שלא  - חזקוני לבראשית כו, ה וראה זוהר, חלק ג, נג, ב(

 .ּהָר בָ פתחה בו התורה את ד  

ן התחום הצר העוסק במעשה פסח מצרים אל משכך מבקשים אנו להעמיק בפרשה זו ולהפקיעה מ

, ולראות בה דברי מבוא ויסודות בסיסיים בעולמו של העובד המרחב הכולל של עבודת האלקים

 את ה' והמקבל עליו את עול מצוותיו.

 ין כלל המצוות שנאמרו בפרשה זו:בֵׁ נעיין בענין אחד מִׁ 

ן" חּו מִׁ ָלק  זּו ו  מ  י ה  תֵׁ ל ׁש  נּו ע  ָנת  ָדם ו  לּו ֹאתֹו ָבֶהםה  ֶׁשר יֹאכ  ים א  ָבתִׁ ל ה  קֹוף ע  ׁש  מ  ל ה  ע  )שמות יב, " ֹזת ו 

 .ז(

ה משה להורות את העם ליתן מדם קרבן הפסח, תחילה על וֶ בלשון קצרה וללא פירוט מצּו

ל הפסח. אלא שבפועל, בשעה שהביא את דבר כֵׁ אָ המזוזות ולאחר מכן על משקוף פתח הבית שבו יֵׁ 

 ישראל, הוסיף משה ושינה מן הלשון שנאמרה לו: ה' באזני זקני

ָכל" ָרא ֹמֶׁשה ל  ק  ּיִׁ ֶהם ו  לֵׁ ּיֹאֶמר א  ל ו  ָראֵׁ ש  י יִׁ נֵׁ ק  יֶכם זִׁ ֹחתֵׁ פ  ׁש  מִׁ חּו ָלֶכם צֹאן ל  כּו ּוק  ׁש  ח מִׁ ָפס  טּו ה  ח  ׁש   :ו 

ֶׁשר ָדם א  ֶתם ב  ל  ב  זֹוב, ּוט  ת אֵׁ ֻגד  ֶתם א  ח  ק  ֶתם ֶא  ּול  ע  ג  הִׁ ף ו  ס  ֶאל לב  קֹוף ו  ׁש  מ  ן ה  זּוֹזת מִׁ מ  י ה  תֵׁ ָדם  ׁש  ה 

ח ֶפת  יׁש מִׁ אּו אִׁ צ  ֶתם לֹא תֵׁ א  ָסף ו  ֶׁשר ב  יתֹו א  ד בֵׁ  .כב(-כא)שם יב, " ֹבֶקר ע 

ה סדר ההזאה: נָ ּות בדם, ואף ׁשלֶ טבֶ ן הדם, באמצעות אגודת אזוב הנִׁ תֵׁ נָ ה הדרך שבה יִׁ טָ ר  ֹוכאן פ

מכן על המזוזות. והלא דבר הוא, מה באה התורה ללמדנו בהדגשים תחילה על המשקוף ולאחר 

 אלו.

כדי לעמוד על פשרם של שינויים אלו בין דבר ה' למשה ובין דבר משה לעם, עלינו להתחקות אחר 

 סודה של הזאת הדם על המשקוף ועל המזוזות, כמו גם על ביצועה באגודת אזוב דווקא.

 



 א

 ודהשני עמודי העב -משקוף ומזוזות 

 כך שנו חכמים במדרש:

ֶׁשר"' ָדם א  ֶתם ב  ל  ב  ף ּוט  ס  מה ראה הקדוש ברוך הוא להגן עליהם בדם? כדי לזכור להם דם  -' ב 

ז, ט)יחזקאל בדם פסח ובדם מילה, שנאמר  -ישראל ממצרים  לּוֹוּצמילת אברהם, ובשני דמים נִׁ 

ר ָלְך ב  : "ו( י ָוֹאמ  יִׁ ְך ח  יִׁ ָדמ  ר ָלְך ב  יָוֹאמ  יִׁ ְך ח  יִׁ ֶתם ֶאלבדם פסח ובדם מילה; ' -" ָדמ  ע  ג  הִׁ קֹוף ו  ׁש  מ   -' ה 

ֶאל'בזכות אברהם;  זּוֹזת ו  מ  י ה  תֵׁ ן תֵׁ בזכות יצחק ויעקב, ובזכותם ראה את הדם ולא יִׁ  -' ׁש 

 .)שמות רבה יז, ג(המשחית" 

מתוך התבוננות  מה טיבן של זכות אברהם מחד וזכויות יצחק ויעקב מאידך? ננסה להבין זאת

 בתפקידיו השונים של האזוב.

לבד מן הציווי לשעה על הזאת דם קרבן הפסח במצרים, מצאנו את האזוב משמש בשתי הזאות 

ובהזאת מי חטאת על  )ויקרא יד, ו(נוספות: בהזאת דם הציפור על המצורע הבא ליטהר מצרעתו 

רע ופרשת מי חטאת, מסתתרות שתי . מאחורי שתי פרשות אלו, פרשת המצו)במדבר יט, ו(טמא מת 

: א. רפיון האמונה בה' אלקי ישראל והנהירה אחר עבודה ת לפתחו של עובד ה'רֹוח  ת המׁש  לֹוכׁשֵׁ המ  

זרה; ב. השחתת היחסים הנאותים שבין אדם לחברו. שתי הפרשות הללו נועדו להציע דרך 

 ת.לֹוכׁשֵׁ תשובה ותהליך תיקון לאחר המעידה באותן מ  

אמרי חכמינו זכרונם לברכה אנו למדים כי הצרעת באה לאדם כעונש וכקריאה לתיקון על ל מל  מכ  

נגעים  -חטאים שבין אדם לחברו. "אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא: כל המספר לשון הרע 

; "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: על שבעה דברים נגעים )ערכין טו, ב(באים עליו" 

לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת שוא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל  באים, על

 'צרעת'וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה ; "...)שם טז, א(ועל צרות העין" 

אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירם מלשון הרע,  -בשותפות השם 

רע משתנות קירות ביתו... ואם עמד ברשעו... משתנה עורו ויצטרע ויהיה מובדל שהמספר בלשון ה

. ההזאה על המצורע )רמב"ם, הל' טומאת צרעת טז, י(ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים" 

 היא אפוא השלמת תהליך התיקון וההתנערות מן החטאים שבין אדם לחברו.

ד את תהליך התיקון הנדרש מן העם על מעידתו בחטא ע  לעומת זאת, מי החטאת נועדו להמשיך לָ 

ֶליָך'העגל, הנסיגה הראשונה בתולדות העם מן האמונה בה' אלקיהם. " חּו אֵׁ ק  יִׁ משלהם, כשם  -' ו 

ֻדָמהנזמי הזהב לעגל משלהם, כך יביאו זו לכפרה משלהם; ' רקּושהם פָ  ן שפחה משל לבֶ  -' ָפָרה א 

)פירוש תבוא אמו ותקנח הצואה', כך תבוא פרה ותכפר על העגל" שטינף פלטין של מלך, אמרו '

 .רש"י לבמדבר יט, כב מיסודו של רבי משה הדרשן(

נסיגה מרמת  - עמד על כך ששתי תופעות אלו )חלק ג, חודש האביב, מאמר ד(בספר 'ציץ השדה' 

ישראל במצרים  ליהן נגררואהן אלו ש - היחסים הראויים בין אדם לחברו ונהירה אחר עבודה זרה

 בכורח הגלות והשעבוד המעבירים את האדם מדעתו ומקומתו הרוחנית.

ָדָבר: ")שמות ב, יד(נוכל ללמוד זאת מדברי רש"י  ע ה  ן נֹוד  ... ומדרשו, נודע לי הדבר שהייתי תמה ָאכֵׁ

ים בעבודת פרך?! אבל רואה אני שהם רדִׁ מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נִׁ  -עליו 



כהלשנות אישיים הלכו ונתדרדרו, עד שנמצאו בעם תופעות שליליות -יים לכך". היחסים הביןראו

 ותגרות רחוב.

: "רבי יהודה בן בתירא אומר: הרי הוא אומר )ילקוט שמעוני, וארא, רמז קעח(ובמקביל, אמרו חכמים 

עּו ֶאל' לֹא ָׁשמ  ֹקֶצר רּוח   ו  אינו שמח?! 'נולד לך בן זכר', '; וכי יש לך אדם שמתבשר בשורה וֹמֶׁשה מִׁ

עּו ֶאל'רבך מוציאך לחירות', ואינו שמח?! אם כן, מה תלמוד לומר ' לֹא ָׁשמ  '? אלא שהיה ֹמֶׁשה ו 

רבי יוסי הגלילי את תחילת דברי משה אל זקני  ׁשרֵׁ קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה!". כך גם פֵׁ 

כּו : ")מכילתא לשמות יב, יח(ישראל  ׁש  חּועבודה זרה ידיכם מ מִׁ הִׁ  ּוק  ה ּיָ והידבקו במצוות". הש 

ת אחר ררּויגָ הממושכת בין המצרים השקועים בגילוליהם ובתועבותיהם, הביאה את העם להִׁ 

 עבודת האלילים ולהידרדרות אל מ"ט שערי טומאת מצרים.

על זקוקים היו בני ישראל לתקן עצמם תחילה מתופעות פסולות אלו, להשיב בהגיע עת הגאולה, 

כנם את סדרי החיים החברתיים ולפרוש כליל מעבודה זרה. באופן סמלי מציינת הזאת הדם על 

 המשקוף ועל המזוזות את תהליך התיקון והשיבה אל ה' בשני מישורים אלו.

ֶתם ֶאל" ע  ג  הִׁ קֹוף ו  ׁש  מ  בזכות אברהם", הוא עמוד החסד אשר עליו העיד הקדוש ברוך הוא  - ה 

ֶּוה ֶאת: ")בראשית יח, יט( צ  ֶׁשר י  ן א  ע  מ  יו ל  תִׁ ע  ד  י י  ֶאת כִׁ רּו ֶדֶרְך ה ָבָניו ו  ָׁשמ  ָריו ו  ח  יתֹו א  ָדָקה  'בֵׁ ע שֹות צ  ל 

ָפט ׁש  וק בדרכו של בדת העם לשוב ולנ  ּוָ של אברהם אבינו כמו מצביעה על כ   ". הזכרת זכותוּומִׁ

 בני ישראל וב לידי ביטוי בשעה שהשאילאביהם ולאחוז במידת החסד שהנחילם. מגמה זו באה שו

ם לעשות כזאת ]=למצוא חן בעיני המצרים עד תָ ל  האחד לשני כלי כסף וכלי זהב, "דלא היה ביכָ 

 את יצרם לעשות חסד איש עם רעהו, ואזי פּוכֹ אשר מקודם יָ [, אם לא כסף וזהבשישאילום כלי 

ָבֶנה' ה'', כי על ידי זה 'עֹוָלם ֶחֶסד יִׁ ן  ו  ם ֶאתָנת  יִׁ ר  צ  י מִׁ ינֵׁ עֵׁ ן ָהָעם ב  )הגר"א, קול אליהו, פרשת בא, אות '" חֵׁ

 .נו(

ֶאלבמקביל, " זּוֹזת ו  מ  י ה  תֵׁ הזאה הבאה להדגיש את התנתקות העם  -בזכות יצחק ויעקב"  - ׁש 

 בהקרבת הפסח:מעבודה זרה, באמצעות הזכרת אבותינו יצחק ויעקב אשר עסקו 

וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק?! אלא פסח היה, האחד הקריב לפסחו  ים...זִׁ י עִׁ יֵׁ דָ י ג  נֵׁ "ׁש  

 .)פירוש רש"י לבראשית כז, ט(והאחד עשה מטעמים" 

ה נָ ּוָ ם דגש על קרבן הפסח שנעשה בבית יצחק אבינו, כי אם כ  לא דבר ריק הוא מאמר חכמינו השָ 

נו את דרך בניהם בגלות מצרים עמוקה טמונה בו. להודיענו כי מראשית כזאת הכינו אבותי

וביקשו להנחילנו את מסורת אביהם המתנזרת מעבודה זרה, ואת אשר נחשב בעיני מצרים לאלוה 

 הרי הם זובחים ומקטירים לה' אלקי ישראל. -

זכות יצחק ויעקב המתעוררת בעקבות הזאת הדם על המזוזות היא זכותם של ישראל, המקיימים 

ידיכם מעבודה זרה", וממהרים לחדש את מסורת  שכּווראת משה רבינו: "מִׁ הלכה למעשה את ה

 להקריב את אלהי מצרים זבח פסח לה'. -בית אבא 

את התקדמותם הרוחנית של העם העומד  - על המשקוף ועל המזוזות -כך משקפות שתי ההזאות 

קותם באמונת לצאת ממצרים בשני המישורים של עבודת האלקים: הנהגתם בין אדם לחברו ודב

 ה'.

ברוח זו ניתן לעמוד על מחלוקתם של מפרשי המקרא בשאלת מיקומה המדויק של הזאת הדם. 

ולא לאחרים לאות, מכאן שלא נתנו את הדם אלא  -ת אֹום ל  כֶ לדעת רש"י, על פי מכילתא, "לָ 



חוץ: . ואילו לדעת בעל 'תרגום יונתן', ההזאה כוונה אל פתח הבית מב)שמות יב, יג( מבפנים"

. ניתן )שם יב, ז(א" ּיָ ית  ל בֵׁ ר ע  ב  ל  ה מִׁ אָ לָ א עִׁ פָ קֹוס  י מִׁ ילּועִׁ א ו  ּיָ פ  ין סִׁ רֵׁ ל ת  ן ע  נּות  יִׁ א ו  מָ ן ד  ן מִׁ בּוס  יִׁ "ו  

ת את כלל העם במראה הדם, ביטוי להתקדמות החברתית של פֶ תֶ לראות בהזאה החיצונית, המׁש  

אברהם אביהם, בעוד ההזאה כלפי פנים העם ולאימוץ המחודש של מידת החסד שהנחילם 

ר דרכם פֵׁ ת ללבו של אדם ולמערך אמונותיו האישיות, שם גם נדרשו בני ישראל לתקן ולׁש  נֶ וֶ מכּו

 ולמשוך עצמם מעבודה זרה.

 

 ב

 "תֹוו  ראש לכל, "ישפיל עצמו מַגאֲ 

ודת האזוב ובכך ה עתה אל אגפנֶ זכינו לעמוד על סודן של הזאות הדם על המשקוף ועל המזוזות, נִׁ 

 נעמיד את שני מסלולי התיקון על ציר אחד.

ה תקנתו ויתרפא? ישפיל מ -ב זֹואֵׁ ת ו  ע  ל  י תֹונִׁ ׁש  לפי שהנגעים באים על גסות הרוח. ּו -ז ֶר ץ אֶ עֵׁ "ו  

וָ  א   .)פירוש רש"י לויקרא יד, ד(כתולעת ואזוב"  תֹועצמו מג 

ה. טבילת האזוב בדם עובר להזאה על האזוב, קטן שבעצים הוא, רפה וחלוש ונד ברוח מצוי

ע הנדרש כתנאי מקדים להתנערות מעבודה זרה ּצָ המשקוף ועל המזוזות מאירה בפנינו את המ  

 ולשיפור היחסים החברתיים.

דוש ברוך הוא: אמר הק, כל אדם שיש בו גסות הרוח: ")סוטה ה, א(כך אמרו חכמינו זכרונם לברכה 

ָכא : ")נז, א(", כהנגדה לדברי ישעיהו אין אני והוא יכולין לדור בעולם ֶאת ד  כֹון ו  ָקדֹוׁש ֶאׁש  ָמרֹום ו 

ל רּוח   פ  ר מלבו את גסות הרוח. לולי קֵׁ ". אין השכינה מצויה אלא אצל המשפיל עצמו כאזוב ומע  ּוׁש 

ר אל מחוזות רדֵׁ תד  כן, בעוד לחלוחית של גאוה שרויה בלבו של אדם, עשוי הוא עד מהרה להִׁ 

 :עד לעבודת אלילים מהסוג הגרוע ביותר הכפירה

ָך ֶפן" ָשֶמר ל  ח ֶאת הִׁ כ  ׁש  ָת ֶאת... יָךקֶ ֱאֹל 'ה תִׁ ח  ָׁשכ  ָבֶבָך ו  ָרם ל  ים ... יָךֶק ֱאֹל 'ה ו  י ֱאֹלהִׁ רֵׁ ח  ָת א  כ  ָהל  ו 

ָתם ד  ע ב  ים ו  רִׁ חֵׁ  .יט(-)דברים ח, יא..." א 

ֶׁשר ים היא שהביאתם לידי עבודת אלילים, עד "צרִׁ ם של המִׁ תָ וָ א  כפי שנוכחים אנו לראות כיצד ג   א 

י נִׁ יתִׁ י ע שִׁ נִׁ א  י ו  ֹארִׁ י י  ר לִׁ ֹזרּו : "()ל, ז, וכדברי הנביא ישעיהו )יחזקאל כט, ג(" ָאמ  יק י ע  ם ֶהֶבל ָורִׁ יִׁ ר  צ  ּומִׁ

ם ָׁשֶבת ב הֵׁ ה  י ָלזֹאת ר  ן ָקָראתִׁ ה בָר ". זאת, כמובן, לבד מן השפל המוסרי שאליו מתדרדרת חֶ ָלכֵׁ

שבניה מעוטרים במידת גסות הרוח, והכל טרודים בהתנשאות האחד על רעהו, בהסגת גבולו 

 וברמיסת כבודו.

חברה שכזו עומדת בניגוד גמור לאידאל המצופה מן העתידים להתייצב למרגלות הר סיני "כאיש 

נדרשים בני , וממילא, כצעד ראשון בתהליך התיקון הכפול )פירוש רש"י לשמות יט, ב(אחד בלב אחד" 

ליצור את המסגרת את מידת הגאוה מלבם כדי  ׁשרֵׁ ר ולׁש  קֵׁ העם להשפיל עצמם כאזוב, לע  

חברה  בהאפשרית לדביקות בה' אלקי ישראל, מתוך התנתקות מוחלטת מעבודה זרה ובקר

 מתוקנת ונאותה במידותיה.

דת הגאוה ימ זהו, אפוא, תהליך התקדשותם והכנתם של ישראל לקראת עבודת האלקים. עקירת

זֹוב" -מן הלב  ת אֵׁ גֻד  ֶתם א  ח  ק  ֶתם ֶאל" -דת החסד י", כתנאי מקדים לרכישת מּול  ע  ג  הִׁ קֹוף ו  ׁש  מ  ", ה 

ֶאל" -ולעקירת עבודה זרה מקרב העם  זּוֹזת ו  מ  י ה  תֵׁ  ".ׁש 



זֹוב" ת אֵׁ גֻד  ֶתם א  ח  ק  שפלים כאזוב, כלומר, אני עושה אתכם אגודה לעצמי, אף על פי שאתם  - ּול 

ָכל: )שמות יט, ה(שנאמר  גָֻלה מִׁ י ס  יֶתם לִׁ יִׁ ה  ים וִׁ מִׁ  .)שמות רבה יז, ג(" ָהע 

משום שאתם שפלים כאזוב"! היותנו  -אם יורשה לנו, נציע לומר "אני עושה אתכם אגודה לעצמי 

תלויה שכולה קודש לעבודת ה' ומנותקת מעבודה זרה,  -כאיש אחד בלב אחד, 'לעצמי'  -'אגודה' 

 תחילה במדת הענוה ובהשפלתנו את עצמנו כאזוב.

 

 ג

 'נּויבֵ ׁש  ' או 'הֲ בּוּו'ׁש -משקוף ומזוזות 

על פי דברינו מבקשים אנו לפרש את חילופי הלשון בין דבר ה' לדבר משה על דרך הדרש, עם 

 ()ראה, למשל, משך חכמה לשמות יב, כבשמצאנו לכך פירושים נאים ונפלאים לפשוטו של מקרא 

 .)יב, ז(והולכים אנו בדרכו של בעל 'כלי יקר' 

"אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, שלך היא! השיבנו! אמר להם: 

ר ׁשּו: ")מלאכי ג, ז(שלכם היא! שנאמר  יֶכם ָאמ  לֵׁ ָאׁשּוָבה א  י ו  ל  ָבאֹות 'הבּו אֵׁ ". אמרה לפניו: צ 

נּו: "לים פה, ה()תהרבונו של עולם, שלך היא! שנאמר  נּוֱאֹלקֵׁ  ׁשּובֵׁ עֵׁ ׁש  נּו ". לכך נאמר: י יִׁ יבֵׁ ׁשִׁ ' הה 

ָנׁשּוָבה ֶליָך ו   .)איכה רבה ה, כא(" אֵׁ

ד שאלת נקודת המוצא. הקדוש ברוך הוא פונה אל ע  ת לָ פֶ חֶ במערכת היחסים בין האדם לאלקיו מר  

 תחּואם קטן וקל הוא. "פִׁ  ה ממנו לצעוד את הצעד הראשון בדרכו אל ידיעת ה', ואףפֶ האדם ומצ  

ת שאיפותיכם, "ואני אפתח לכם נּוה אחד את כֵׁ בָ קָר ח כחודו של מחט", הוכיחו במעשה ה  ת  לי פֶ 

 ה מאיתנו.פָ . זו היא 'אתערותא דלתתא' המצּו)שיר השירים רבה ה, ב(של אולם"  תחֹוח כפִׁ ת  פֶ 

זאת לפתוח בצעד קטן  נּולתֵׁ אף ביכָ ואנו נושאים את עינינו לשמים ומכירים בחולשתנו, מפקפקים 

ע לנו מתחילת הדרך ועזור לנו ב'אתערותא ּי  "! ס  נּויבֵׁ ׁשִׁ את המסע העצום, ומבקשים מאת ה': "ה  

 דלעילא' כבר בצעדנו הראשון.

על בנין המורכב ממשקוף ומזוזות ניתן להביט משתי זויות: מחד, עשוי המשקוף להיתפס בעינינו 

שקיומו מתאפשר הודות למזוזות הזקופות תחתיה. במבט זה, המזוזות  כנתמך על המזוזות, כמי

באות תחילה ולאחריהן המשקוף. מאידך, אפשרי גם מבט הפוך שבו המזוזות שומרות על זקיפות 

למשקוף תחילה, כדי  ׁשרֵׁ דָ ף המכביד על גבם. במבט אשר כזה נִׁ המשקויציבה אך ורק בשל 

 להבטיח על ידו את יציבות המזוזות.

הקדוש ברוך הוא, המשקיף ממרומים על כל באי עולם, קורא לעם ישראל: שובו אלי תחילה 

תחילה את המזוזות, צעדיכם הראשונים שיהוו 'אתערותא דלתתא' ועל  יחּונִׁ ואשובה אליכם. ה  

קֹוהנהגתי להגיע עדיכם. "-ידה ומכוחה תוכל השקפתי ׁש  מ  ל ה  ע  זּוֹזת ו  מ  י ה  תֵׁ ל ׁש  נּו ע  ָנת  ". ואולם ףו 

משה רבנו משיב לעומתו כתשובת כנסת ישראל: 'שלך היא'! אין בכחנו להעמיד את המזוזות, 

לצעוד צעדים ראשונים, לולי עזרתך והשקפתך עלינו לטובה תחילה. נדרשים אנו קודם כל 

ֶתם ֶאלל'אתערותא דלעילא', להבאת המשקוף, לפני כל נסיון להעמיד את המזוזות. " ע  ג  הִׁ  ו 

מ   קֹוףה  ֶאל" ושוב "ׁש  זּוֹזת ו  מ  י ה  תֵׁ  ".ׁש 

כאשר בדבר ה' נתבקשנו לפתוח תחילה בהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, לא נאמר לנו דבר על 

הדרך הראויה בעבודתנו כי אם על הנדרש מאיתנו: התנתקות מעבודה זרה וכינון יחסי אנוש 



ערותא דלעילא', ויפתח לנו פתח מוסריים. אולם בשעה שמשה מבקש מאת ה' כי יסייענו ב'את

כפתחו של אולם בטרם פתחנו אנו פתח כחודו של מחט, אזי נדרש משה להעיר את לב העם על 

ב כֵׁ ים אנו לסיוע אלוקי תחילה, אלא שעלינו לכל הפחות להסיר את המע  פִׁ פרט אחד: אמנם מצ  

ת " והמפריע שבתוכנו להשריית השכינה בישראל, הוא גסות הרוח שבלבותינו. גֻד  ֶתם א  ח  ק  ּול 

זֹוב  ".אֵׁ

* 

ח"דורשי רשומות אמרו:  ֶפת  ל ה  ח ה' ע  של מחט  דֹוח קטן כחּות  ה לפֶ ּיָ פִׁ אף על הצִׁ  - )שמות יב, יג( "ּוָפס 

ח ה'. נתקבלה בקשתו של משה רבנו עליו השלום, ועם ישראל זכה להשריית השכינה מיד ס  פָ 

 החל בעבודת ה'.רם הכין את עצמו לבצאתו ממצרים עוד בט

ֶתם, וכשם שנצטוינו "ֹוקפעודנו עומד בתָ  ֹומכוחה של אהבת ה' לע   ר  מ  ָחקֶאת  ּוׁש  ֶזה ל  ָדָבר ה  ָך  ה  ל 

ד ָבֶניָך ע  ה עליהם שכינתו ֶר ׁש  ומ   ֹומ, כך שומר הקדוש ברוך הוא את אהבתו לע  )שם יב, יד(" עֹוָלם ּול 

 את הצעד הראשון ולפתוח את הפתח.בכל דור ודור, אף אם אין בכוחם לצעוד 

אין אנו נדרשים אלא להיות קשובים לקול הדוד, להכין עצמנו לקבלת הסיוע האלקי הניתן לנו 

 אל.-ר בו בעלייתנו בדרך העולה ביתזֵׁ עָ ולהֵׁ 


