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תי מצוות כהכנה לגאולהתי מצוות כהכנה לגאולהשש

מסופר אודות קרבן־הפסח הראשון בהיסטוריה  פרשתנו

היהודית, שנצטוו ישראל לשחוט כבש כהכנה 

  ליציאת־מצרים.

הפסח בדורות ־ןהפסח במצרים לקרב־ןאחד ההבדלים בין קרב

המאוחרים יותר הוא, שב'פסח מצרים' הציווי היה לקחת את 

שחיטתו להחזיקו בבית עד לו )הכבש בי' בניסן ("בעשור לחודש"

ב'פסח דורות' יכול כל אחד לקנות את הכבש  אך ,פסח־ערבב

השאלה: מדוע מתעוררת על־כך לשוחטו בו־ביום. ובערב־פסח 

ארבעה את הכבש בבית  להחזיקבמצרים, ם הקב"ה אותציווה 

לפני שחיטתוימים 
1

!?  

  להבנת העניין, יש להקדים שאלה נוספת:

 יטת הפסח, אכילתו ונתינת דמו על הבית,על שחבנוסף לציווי 

זכות בכדי ש – 'דם מילה' –גם למול את עצמם נצטוו ישראל 

מצוות אלה יהיו ראויים להיגאל
2

. ותמוה: מדוע הקב"ה נתן 

מצוות כהכנה ליציאת־מצרים?  שתישתישתישתילעם־ישראל דווקא 

ממה־נפשך: אם היה זה כדי לבטל את מעמדם שהיו 'ערומים מן 

המצוות'
3
וה אחת גם היתה מספיקה להם, ואם רצה הקב"ה מצ – 

מדוע הסתפק בשתי מצוות אלו  –למלאותם ולציידם בזכויות 

  בלבד?!

אולם, כשמתבוננים במצבם הרוחני של עם־ישראל באותה 

י חסרונות כלליים שהיו אצלם: האחד, תשעה, אפשר להבחין בש

'עשה טוב'; והשני, בהתרחקות מהרע של  –בקיום המצוות 

 'סור מרע'. –ם שדבק בהם בהיותם עובדים עבודה־זרה מצרי

במצב כזה, לא היה ביכולתם 'להיגאל' ממצרים, כיוון שהרע נותר 

בהם־בתוכם. כמו כן, בהיותם חסרי־כל־מצוה, אין להם את 

האפשרות 'להתכונן' לעבוד את ה' בהר־סיני
4
.  

נתן להם הקב"ה שתי מצוות:  ועל־מנת להשלים חסרונות אל

, בהיותה מצוה מילהמילהמילהמילהדם  –'עשה טוב' שתוכנה הוא ת מצוה אח

כללית המכניסה את ישראל בברית עם ה'
5

; ומצוה אחת שנועדה 

. מאחר והרע פסחפסחפסחפסחדם  –לסלק את הרע שדבק בהם ('סור מרע') 

היו "שטופים באלילים"נהשתרש בישראל עד כדי כך ש
2

, אזי, כדי 

ל מצריםהאליל שאת היה עליהם לקחת  ,לבטל עניין שלילי זה
6
 

                                                           
1
קודם ביקור ממום ארבעה ימים  ןטעוהכבש היה "רש"י (פרק י"ב פסוק ו') שראה ב 

טעון ביקור ממום ארבעה ות' 'פסח דורוון שאף , כיעונה על השאלהאין זה שחיטה". אך 
ארבעה ו אין צורך לקנותימים (ראה תורה שלמה כרך י"א, מילואים סימן י"ב), ולמרות זאת 

  ימים קודם שחיטתו.
2
  ראה רש"י פרק י"ב פסוק ו'. 
3
  כפי שנאמר בספר יחזקאל "ואת ערום ועריה" (פרק ט"ז פסוק ז'). 
4
תעבדון את  – ציאך את העם ממצריםשזוהי תכלית היציאה ממצרים, כפי שנאמר "בהו 

  האלוקים על ההר הזה" (פרק ג' פסוק י"ב).
5
  כנאמר "אות היא ביני וביניכם" (בראשית פרק י"ז פסוק י"א). 
6
הצעתו של פרעה לעבוד את ה' ולהקריב לפניו סירב למשה כפי שמצינו בפרשת וארא, ש 

מצרים לעיניהם,  תועבתתועבתתועבתתועבתבח את באומרו (פרק ח' פסוק כ"ב): "הן נז, בתחום מצריםקרבנות 

נמצא, שעצם לקיחת הכבש במטרה לשוחטו  .במטרה לשוחטו

  .מעבודה־זרהמנתקת ומרחיקה אותם  ,לה'

לאור האמור יובן מדוע נצטוו ישראל להחזיק את הכבש 

  קודם שחיטתו: ארבעה ימיםארבעה ימיםארבעה ימיםארבעה ימיםבביתם 

חד־פעמי, אלא הם קשר הקשר שלהם לעבודה־זרה לא היה 

ת כמה דורות ועבדו א הם גדלו על זה –באלילים" שטופים שטופים שטופים שטופים היו "

לא די היה בלקיחת  כיוון שכך, .לעיתים קרובות העבודה־זרה

הכבש סמוך לזמן שחיטתו כדי לנתקם באופן מוחלט 

מעבודה־זרה, שכן פעולה חד־פעמית כזו אין בכוחה לעקור 

שהוטבע עמוק־עמוק בנפשם. לפיכך, חלק בלתי מעשה שגרתי 

בביתם עד לשחיטה' 'המיונפרד מהמצוה היה להשאיר את הכבש 

לשוחטו כמצות ה' ארבעה ימיםארבעה ימיםארבעה ימיםארבעה ימיםלזמן ממושך, ורק לאחר 
7

. בכך 

  ניתן היה להסיר מליבם כל שייכות לעבודה־זרה.

סיון העקידה, שהקב"ה הראה לאברהם את יבנגם כך מצינו 

מזמן הציווי "קח נא את בנך" ביום הרביעיביום הרביעיביום הרביעיביום הרביעימקום העקידה רק 
8
. 

לבצע פעולה בכדי ארבעה ימים הם פרק־זמן הדרוש לאדם  ,שכן

 לא היתה ניתנת לו שהות ילואך א .בדעה צלולה וביישוב הדעת

היו אומרים שהקב"ה "הממו וערבבו פתאום וטרד דעתו" –זו 
9
, 

זמן לחשוב ולהתחרט  ול לא היהוהמהירות ובשל החיפזון 

  על־כך.

  

  הלקח המעשי שניתן להפיק מכך בעבודת ה':

נאמרהגאולה העתידה הושוותה ליציאת־מצרים, כפי ש
10
 

לכן, כשם . "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"

ביציאת־מצרים היו ישראל צריכים 'להצטייד' בזכויות כדי ש

עלינו לדאוג כהכנה לגאולה העתידה  ,גם עתה לצאת משם, כך

 שאף יהודי לא יוותר במצב של 'ערום מן המצוות'. על כן מוטלת

הרבים עלינו החובה לזכות את
11
ם מצוות מעשיותוקיב 

12
, ובכך 

  שלימה.מקרבים ומזרזים את גאולת כלל ישראל בגאולה ה

  )ט"זשיחות חלק ־פי לקוטי־(על

                                                                                              

כלומר, הצאן היה האליל של מצרים ולכן לא רצה משה להקריב  ולא יסקלונו" (בתמיהה).
  אותו בתוך ארץ מצרים.

7
במיוחד שמעשה זה היה כרוך במסירות־נפש גדולה, כדברי משה (בהערה קודמת): "הן  

  השיחה]. ?!" [ראה גם לקוטי־שיחות חלק א' בתחילתיסקלונויסקלונויסקלונויסקלונונזבח .. ולא 
8
ימים (כנאמר "ביום  שלושהשלושהשלושהשלושהחלפו  היציאה לדרךשהרי משעת "וישכם אברהם בבוקר" ו 

 הציוויהציוויהציוויהציוויהשלישי וישא אברהם..."), ומאחר שהציווי היה יום קודם ל"וישכם", הרי שמשעת 
  ימים. ארבעהארבעהארבעהארבעהחלפו 

9
 לשון רש"י בראשית פרק כ"ב פסוק ד'. 
10
  מיכה פרק ז' פסוק ט"ו. 
11
 י"ץ בעל־ההילולא די' שבט [על־פי תנא־דבי־אליהו־רבה פרק כ"ז] עלכפתגם אדמו"ר הרי 

הפסוק "כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם", שכאשר רואים יהודי 'ערום' ללא 
  לעזור לו בעשיית המצוות. –ציצית וללא תפילין, אזי מוטלת עליך המצוה של "וכסיתו" 

12
וה אחת בלבד, ממלאים בכך את שני ולהעיר, שאם מזכים יהודי 'ערום', אפילו במצ 

החסרונות של 'סור מרע' ו'עשה טוב'. כיוון שבקיום כל מצוה, גם 'עושים' את רצון ה' וגם 
  'סרים' מלעבור על רצון ה'.

  ב

  בא תשע"גפרשת עש"ק 

 


