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              פרופ' שאול רגב 
החוג המשולב ליהדות 

    
אחד הציוויים הקשורים בפסח מצרים ויציאת מצרים הוא הציווי למרוח את המזוזות והמשקוף 

בדם. הציווי הזה חוזר כמה פעמים, ובכל פעם נוסף בו פרט חדש. 
1111. "ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוֹזת ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו ֹאתו בהם" (יב ז) - 

ציווי ה' למשה. 
2222. "והיה הדם לכם לֹאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עֵלכם, ולא יהיה בכם 

נגף למשחית בהֹכתי בארץ מצרים" (יג) - המשך הציווי. 
3333. "ועבר ה' לנֹגף את מצרִים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוֹזת, ופסח ה' על הפתח 

ולא יתן המשחית לֹבא אל בתיכם לנֹגף" (כג) - ציווי משה לזקני ישראל.  
נתינת הדם צריכה להיות סימן לאל או למשחית, כפי שמתואר גם ביחזקאל (ט ד-ה) שהמלאך 
מסמן את מצח האנשים הצדיקים והישרים, כדי שהמשחית אחריו ישחית את כל השאר. על רקע 
זה נשאלת השאלה, כלום האל צריך את הסימן הזה? וכי אינו יודע ללא הסימן, מיהו בן ישראל 

ומי לא, מיהו הצדיק ומי לא?  
על פי הכתוב משמש הדם לשתי מטרות: 1111.... לזיכרון. 2222.... למשחית. וכך נדרש במכילתא (מכילתא 
דר"י, בא, מסכתא דפסחא, פרשה ו, ד"ה ונתנו על שתי): "והיה הדם לכם לאות, לכםלכםלכםלכם לאות ולא 
לי לאות, לכם לאות ולא לאחרים לאות". ובהמשך שם (פרשה ז): "וראיתי את הדם, היה ר' 
ישמעאל אומר והלא הכל גלוי לפניו... אלא בשכר מצוה שאתם עושים אני נגלה וחס עליכם 

שנא' ופסחתי עליכם".  
במכילתא מודגשים שני עקרונות: א. הא-ל אינו צריך את האות, ולכן האות הוא פנימי ולא כלפי 
חוץ. ב. כל הפעולה היא אקט של ציות וקבלת מרות, שכתוצאה ממנו יחוס ה' על ישראל ולא 

ישחית אותם באותה גֵזרה. 
לעומת זאת, בפרקי דרבי אליעזר מובאת הדעה, שבני ישראל נצטוו עתה שתי מצוות: מצוות 
הפסח ומצוות המילה שנשתכחה מהם בעקבות גֵזרות פרעה. לפי מדרש זה ערבבו ישראל את דם 
המילה ודם הפסח זה בזה, ואת הדם המעורבב נתנו על המזוזות ועל המשקוף, וכשעבר ה' לנגוף 
את מצרים ראה את הדם הזה ונתמלא עליהם רחמים (פרקי דרבי אליעזר, פכ"ט; וראה גם שמות 

רבה פי"ז, ג).  
ראב"ע בפירושיו טוען, שלנתינת הדם על המשקוף והמזוזות היו שתי מטרות הקשורות זו בזו: 
1. למשחית. 2. לכופר נפש. הקרבת קרבן הפסח הייתה מעין קרבן חטאת, וסימון הדם נועד 
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להראות, כי כאן הקריבו את הקרבן והאמינו בה'; אך עדיין השאלה במקומה. לכן אומר ראב"ע 
ומדגיש, כי נתינת הדם הייתה מבפנים לבית ולא מבחוץ (פירוש הארוך), וזאת בעקבות רש"י 
המביא את המכילתא. כלומר, לנתינת הדם הייתה מטרה חינוכית פנימיתפנימיתפנימיתפנימית, והוא לא נועד לסימון 

לגורם חיצוני. בפירושו הקצר לשמות אומר ראב"ע: 
ויש אומרים כי טעם זה הדם שישחטו תועבת מצרים בפרהסיא. ויש אומרים שהוא סימן 
למלאך העובר הנקרא משחית כדרך 'והתוית תו'. והענין כי דבר המערכת לא יסור כי אם 

בתת כופר וזה סוד גדול. 
את דעות 'יש אומרים' מביא ראב"ע בפירושו הארוך כדעתו שלו, ועיקר דבריו אינו אלא העניין 
האחרון והוא, כי הקרבן הינו כופר נפש כדי להסיר את גֵזרת המערכת שהייתה אמורה לחול לא 
רק על המצרים, אלא גם על ישראל. הקרבת הקרבן הייתה אקט של אמונה, ואולי של חזרה 
בתשובה. באמצעות אקט זה השתנה המקריב מן הקצה אל הקצה, ולכן כל גֵזרות המערכת לא 

היו אמורות לחול עליו יותר.  
בדרך דומה מסביר את הדברים גם ר' נתנאל ב"ר ישעיה (תימן מאה הי"ד) בפירושו "מאור 
האפלה". בעקבות פרקי דר"א אומר ר' נתנאל, כי שתי מצוות נצטוו ישראל ערב יציאתם 
ממצרים: מצוות המילה ומצוות הפסח, וכשימולו ויקריבו קרבן פסח תתאמת אמונתם, וכשיסירו 
מלבם את האמונה האלילית ויקבלו עליהם את האמונה בא-ל, תהיה זו הסיבה להצילם מן 
המשחית. הדם שנתנו על המזוזות, שהיה מעורב משתי המצוות הללו, מסמל את קבלת האמונה 

בא-ל (מאור האפלה, עמ' רח). 
רלב"ג מאמץ גם הוא את עיקר דברי המכילתא ומוסיף את הסברו למצוות נתינת הדם. לדעתו, 
שימוש בדם בצורה שנצטוו - צביעה באגודת אזוב ולא במברשת צבע למשל, מסמלת את עזיבת 
העבודה לאלילי מצרים, ואת תיעובם את העבודה הזאת. פעולה זו באה להוזיל בעיניהם את 
ערכה של עבודת האלילים המצרית שסגדה לטלה, בכך שדמו נמרח על המשקוף בעזרת דבר 

פעוט ערך וזול כמו האזוב. 
והנה צוו בה לפרסם להם הפסד האמונה אשר גדלו בה, ר"ל אמונת מצרים. וזה כי בזאת 
הפעולה אשר היה בה לפי דעתם אף וחמה לאלוהי מצרים והיה ראוי לפי אמונתם שיבוא 
רע נפלא בבית אשר יזו בו מדם השה, בו היו ניצולים, כמו שכתוב וראיתי את הדם 
ופסחתי עליכם. וזה כי היה זה לאות על ישראל שסרו מזאת האמונה הנפסדת, וזה היה 

סיבת הצלתם (רלב"ג לשמ' יב ז. וראה בהמשך דברי הרלב"ג, התועלת השלישי). 
ר' יצחק עראמה, ממשיך גם הוא קו חשיבה זה, אלא שהוא מדגיש את הרעיון שהמעשה החיצוני 
הוא סמל למעשה הפנימי, ולכן הבדיקה שנעשתה על ידי הא-ל הייתה בדיקת האמונה - בדיקת 

הכוונה, ולא בדיקת הדם על המזוזות והמשקוף: 
חלילה שיהא הדם הזה לו יתברך כתקות השני אל בית רחב אלא כמו שאז"ל לכם לאות 
ולא לאחרים לאות, אמר שיהיה לכם הדם הזה לאות ברית בלבכםבלבכםבלבכםבלבכם ביני וביניכם, וראיתי 
אותו בבתי מושבותיכם אלה כי אעבור עליכם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף בהכותי 
את מצרים. כי הפרש הדעות והאמונות יהיה פדות ביניכם לבינם (עקידת יצחק, בא, דף 

נו, ע"ב). 
אברבנאל בעקבות קודמיו מדגיש גם הוא את נתינת הדם מבפנים ולא מבחוץ, והוא אף מוסיף 
שהכוונה רק לבתים שבהם נמצאים בפועל אנשים, ושם אכלו את הקרבן, ולא לבתים שאין בהם 
או בחצרותיהם אנשים. הוא מדגיש את המילה "לכם" בניגוד לנכריםלנכריםלנכריםלנכרים, דהיינו המצרים, והוא 
ממשיך ומסביר שהדם מצביע על האמונה בא-ל, אמונה הנובעת מידיעה. כשיבינו זאת וישנו את 

דעותיהם להאמין בא-ל, אז יפסח ה' עליהם, וכָא מרו: 
וכאשר אתם תאמינו לי באמצעות האות ההוא ותבינו אמיתת הדעת ההיא הנה אנכי 

בראותי את הדם ומה שתאמינו באמצעותו ופסחתי עליכם, ר"ל אחמול עליכם. 
מהי אותה ידיעה ושינוי באמונה, שיבואו בעקבות נתינת הדם, שעליהם מדבר אברבנאל?  ובכן, 
אברבנאל מוצא בלקיחת השה שתי סיבות הקשורות זו בזו: ראשית, השה מסמל את אלוהי 
מצרים; ושנית, השה מסמל את מזל טלה, שהוא המזל של מצרים מכל המזלות, והוא הראשון 
שבגלגל המזלות. שחיטתו של השה היא כשחיטתו הרוחנית של אלוהי מצרים, דהיינו הסרת 
האמונה ממנו, שהרי לא ייתכן להאמין בבעל חיים שנשחט עתה לצורך אכילה. אולם, לדעת 
אברבנאל, יש סיבה נוספת לשחיטה. כפי שמשתמע מדבריו, נהגו להניח צורת טלה על פתח 
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הבית על המזוזה או על המשקוף או על שניהם יחד. דמות הטלה הייתה צריכה להגן על הבית, 
ובשחיטתו של הטלה מסומלת הסרתה של הדמות הזו מעל המשקוף והמזוזות. נתינת הדם 
בָמקום שהייתה אמורה להיות דמות הטלה, היא מחיקת אותה השפעה שאולי נשארה לדמות, אף 
שהסרנו אותה. שלב שלישי שציוויו יבוא מאוחר יותר, לפני הכניסה לארץ ובניית בתים בה, הוא 

הנחת המזוזה במקום שהיה נהוג להניח את דמות הטלה. 
ר' משה אלבילדה (מאה ט"ז) מדגיש במילים מועטות את מה שנאמר לעיל. כמו בכל מצווה, גם 
במצווה זו הכוונה היא העיקר, ולא המעשה החיצוני, והמצווה באה לציין את האמונה בא-ל; רק 

אם המצווה נעשית מתוך אמונה היא יכולה להשפיע: 
והיה הדם לכם וגו', נראה שכיוון לומר דרחמנא לבא בעי והכל תלוי בכוונה לא בעשיית 
פועל המצוה החמרי לבד ולבם רחוק מאתו. ולכן הזהיר לישראל שהדם הנזכר שהיא 
המצוה אשר נצטוו בה ראוי שיהיה להם לאות ר"ל שיתחזקו יפה בכוונתם ויאמינו בו 
יתברך כמו שראוי ועל ידי זה יראה אותו האל יתברך וישמרם לא על הפועל החומרי לבד 

(עולת תמיד, קכד, ע"ב).  
דרך אחרת נוקט ר' אליעזר אשכנזי. לדעתו מכת בכורות נחלקה לשני שלבים: בשלב הראשון 
עבר המשחית במצרים וִהכה את המצרים כולם במין מגפה שפגעה בהם, ובשלב שני הרג ה' 
בעצמו את הבכורים בלבד. יוצא אפוא שבכל הבתים היו חולים במגפה, ומהם נהרגו רק 
הבכורים. על כן נצטוו בני ישראל לא לצאת מפתח הבית באותו לילה, כיוון שהמשחית שאינו ה' 
בעצמו, לא יבחין בין ישראלי למצרי, ויכה את הכול במגפה. נתינת הדם על המשקוף קשורה 
לדעתו עם אכילת קרבן פסח בתוך הבית, ומעשה מושלם זה ימשוך אליו את הקדושה והשכינה 
אל הבית. במקום שיש שכינה, אין המשחית יכול להיכנס, ועל כן לא ניזוק מבני ישראל אף לא 

אחד, לא במֵגפה ולא במכת בכורות שבאה אחריה. 
המשחית היה משחית ממש והיה נוגף ומכניס עיפוש האויר בכל מי שהיה מוצא, כי כבר 
ניתן רשות למשחית. ורוב מצרים היו נגפים במגפה אבל לא מתו מהם רק הבכורות, כי 
הקב"ה היה הוא בעצמו ההורג אותם. ולכך הוצרך אות דם על המשקוף ועל שתי 
המזוזות כפשוטו, שיהיה אות וסימן למלאך המשחית כדי שלא יהיו נגפים כלל… אבל 
בבית הישראל ששכינה היתה נראית שרויה שם מפני מצות הקרבן, לא היה רשות 

למלאך המשחית ליכנס במקום שכינה (מעשי ה', מעשי מצרים, פרק יז, דף טז, ע"א). 
 

 


