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הפתח

בני ישראל, ערב יציאתם ממצרים, קיבלו פקודה מוזרה, יוצאת דופן: למרוח מדם שה קורבן הפסח על 
א  על המשקוף של פתח בתיהם: וגםשתי המזוזות 

א :שמות, פרק י"ב, פסוק ז' 
 

א  , על הבתים אשר יאכלו אתו בהם”.על שתי המזוזת ועל המשקוף "ולקחו מן הדם ונתנו  ו  

אם המטרה היתה אך ורק לסמן את הבתים עליהם אמור היה מלאך המוות לפסוח, אז מספיק היה 
למרוח את הדם רק על אחת המזוזות או על המשקוף כמו לדוגמה במקרה העבד העברי שמסרב לעזוב

א את אדוניו ביובל: 

א ”... והגישו אל הדלת או אל המזוזה...".:  שמות, פרק כ"א, פסוק ו' 

 על המשקוף מסתתרוגםאם-כך, קרוב לוודאי שמאחורי פקודה זו למרוח את הדם על שתי המזוזות 
איזשהו מסר מיוחד בעל חשיבות גדולה כל כך עד שעצם חיי דיירי הבית היה תלוי בו, וגם שחרורם

א מעול פרעה דרך המעבר החד-סתרי בפתח הזה. 

א אם-כן, מה מסמלים, או למה מכוונים שלשת הגורמים האלו – שתי המזוזות והמשקוף? 

 לפתח ההוא, קרוב לוודאי שהם מכוונים לשלושת התכונותמבניים מכיוון שהם מהווים מרכיבים 
 שהכרחיות לבני ישראל כדי לאפשר להם לעבור דרך אותו הפתח אל העולם המובנות הבסיסיות  

אהחדש והחיים החדשים שהובטחו להם.  

א שתים מהתכונות הללו כבר נאמרו במפורש בתחילת ובםוף פרק ד': 

א  בקלי..." ישמעו  לי ולא יאמינוויען משה ויאמר והן לא : "שמות, פרק ד', פסוק א'

א  של בני ישראל, שמיעה והאמונה כשמשה מפקפק בתכונות ה

או..."שמע  העם ויאמןוי: "ושמות, פרק ד', פסוק ל"א  

אכשמתברר שמשה טעה כשהביע את ספקותיו בדבר.

שיות מבני ישראל סרבו לעזוב את מצרים ומתו בזמן אך מכיוון שחז"ל מםפרים לנו שארבע חמי
המאורעות ההם, הרי ברור ששתי התכונות המובנות האלו לא היו מספיקות לקבלת התוצאה

א המיוחלת.

בעצם, שתי תכונות אלו היוו רק מעין תשובה (תגובה) סבילה (פסיבית) לגירוי חיצוני ואפשר לקבוע
שית, בעלת אופי פעיל,שהן מקבילות לשתי המזוזות שבפתח. הכרחי אם-כן שתהיה תכונה שלי 

... עמידה בלחצים, בקשיים,עמידה. וברור שזאת תכונת ה "לעמוד" שתשלב בין המזוזות ושתאפשר להן 
במסעות, וכו. ארבע חמישיות מבני ישראל החליטו שאין בכחם לעמוד בפני אתגר המסע במדבר הנורא 

אושאחרי הכל אינם להוטים יתר על המידה אחר חלום החירות שמשה מנפנף בפניהם. 



 על המשקוף היה בהוגםסביר אם-כן להניח שהמצוה למרוח את דם קורבן הפסח על שתי המזוזות  
 שהיו דרושות לבני ישראל כדי לאפשר להם לעבור,המבניות כדי לרמוז לשלושת התכונות הבסיסיות, 
א ואכן (בגימטריא)...אממצב עבדים מדוכאים למצב בני חורין.

   = אמונה + שמיעה + עמידה656משקוף + מזוזה + מזוזה =    

 לעבור אותו. פעולה מעשית צריכההפעולה  לעבור בפתח לא בהכרח מובילה לעצם היכולתאך     
א להתווסף למצב הסביל כדי להפוך את האפשרות בכוח למעבר בפועל דרך אותו פתח.

 שהדם עי – מהסוג הפעיל – יתווסף לשלושת התכונות המבניות, דהיינו אם-כן הכרחי היה שמרכיב רבי
הקורבן. זה מביא אותנו לפרוס את המשוואה הבאה שמסמנת את מה שבני ישראל אמורים להשיג אחרי

א מעברם דרך אותו פתח... בתנאי שיבצעו את הציווי האלוקי במלואו:

700משקוף + מזוזה + מזוזה + דם   =   

אומה מסמל מספר זה?  

א  שבני ישראל אמורים להסיג ישנם שני הבטים: פרס"בעצם, אם מנתחים את המצב, רואים, של-"

א, בעל שני פנים, או שלבים:היבט רוחניא) 

א) הראשון מתאפיין, לפני יציאת מצרים, בשני "הגיבורים" שנעולים במאבק רצונות:1א-

700פרעה + משה   =    

. לאחרפרעה  – אך גם אדון פוליטי, ממלכתי – א-ל-ה-י-ם) במצרים היה להם אדון רוחני – 2א-
איציאתם ממצרים, בני ישראל הרוויחו את חרותם, כמובן מבלי לנטוש את אדונם הרוחני (בגימטריא): 

700א-ל-ה-י-ם   +   חרות   =   

א :הבט גשמיב) 

", עם כלהנתיבהבט גשמי זה מורכב גם הוא משני חלקים מהותיים. האחד מגלם את "הדרך", את "
, את המטרה הסופית, הנחלה היעדהמאורעות הידועים, במיוחד מאורע חציית ים סוף, והאחר את 

בחבל ארץ מוגדר, נקודת הנחיתה המיוחלת, לאחר נתיב הנדודים הקשה ומלחמת כיבוש הארץ,
אשמאופיינים על ידי הפיכת קבוצה אתנית בלתי מאורגנת לעם מאוחד בעל מבנה פוליטי וחברתי ברור. 

א:הנתיב ) 1ב-

" כפי שמבטא זאתאל המנוחה ואל הנחלה" "ממצרים נתיב הנדודים אמור להוביל את בני ישראל "
אמשה בעצמו כל כך יפה: 

א ..."אל המנוחה ואל הנחלה"כי לא באתם עד עתה :  דברים, פרק י"ב, פסוק ט'

700ממצרים   +   אל המנוחה ואל הנחלה    =     

 בין שתי חומות מי הים (שמות, פרק י"ד, פסוקחציית ים-סוףונתיב זה אמור היה לקחת אותם דרך 
כ"ט) ולאחר מכן, וכתוצאה מטביעת הצבא המצרי, לתת להם באמת את הרגשת החרות שכל כך ייחלו 

אלה: 

700חומה מימינם ומשמאלם   =   



א :חבל ארץ היעד ) 2ב-

יציאת מצרים לא היתה יעד כשלעצמו, אלא מטרתה היתה במפורש להחזיר את בני ישראל לארץ
”,ארץ הקדששהובטחה לאבותיהם. וארץ זו גם לא היתה סתם מקום כלשהו על פני כדור הארץ אלא "

זו שמוקדשת לקיום וביצוע חוקי ה' והוכחת אלקותו, הכלולים בתורת ה', שהם גם עצם תכלית קיומו 
”Israel - The Great Secret” של עם ישראל, כפי שמתואר בספרי

700ארץ הקדש   =   

 הציווי למרוח על המשקוף והמזוזות מדועאך המסר הנפלא הזה לא עוצר כאן. מיד צצה פה השאלה 
? זה יכל היה להיות, לדוגמה, חוט אדום תלוי דרך החלון כפי שנתבקשה רחב לעשותדם  דווקא

א).18לקראת כיבוש יריחו (ראה יהושע, פרק ב', פסוק 

א, ששוויה בגימטריא:דם המילה 

44דם   =   

 שבני ישראל אמורים לחוות אחר היציאה ממצרים ועד להגיעם גולהכנראה מרמזת לסה"כ שנות מצב 
40 שנים מלאות אחרי  4 כשיהושע יבצע לבסוף את חלוקת הארץ לשבטים "אל המנוחה ואל הנחלה"

אשנות נדודיהם במדבר: 

4 + 40   =   44גולה   =   

אופן ו מקום ואת מוצאוואף עוד יותר מזה. הכתוב מציין פה נקודה בעלת חשיבות עליונה בהגדירו את  
א:דם מריחתו של ה

א :שמות, פרק י"ב, פסוק כ"ג 

א ..."ופסח ה' על הפתח "ועבר ה' לנגףאת מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת, ו

שה ולא כל דם אלא במיוחד את זה של  -דם  בשמות, פרק י"ב, פסוקים ג'-ז', ה' מצווה במפורש למרוח 
באופן שמריחה זו חייבת להתבצע מוסיףהקורבן –  על שתי המזוזות והמשקוף, ובפסוק כ"ב משה  

א מיוחד במינו:

א וטבלתם בדם..."אגדת אזוב ולקחתם  :  "שמות, פרק י"ב, פסוק כ"ב

הכתוב קובע פה באופן ברור וחד משמעי שרק אם מצוות ה' מתבצעות באופן מלא ובמדוייק – לא רק
) – אלא בנוסף לכך, ובמיוחד, לפי הוראתם והנחיותיהםשה של ה דם כפי שתואר בכתב על ידו (ה

) של המוסמכים להוראת ההלכה באותו דור – משה רבנו בדור המדבר – אז, אגדת אזובהמפורטות (
אורק אז, תקויים התוצאה כפי שהובטחה (בגימטריה):... 

   =   ופסח י-ה-ו-ה על הפתח773שה   +   דם   +   אגדת אזוב   =    


