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יהודי בזמן המשכן   בחייו של   מצות קרבן פסח הינה מצווה מיוחדת בכמה אופנים. הביטוי החשוב ביותר למיוחדות זו
ובזמן המקדש היא חובת פסח שני. ההזדמנות לקיים מצוות קרבן פסח בארבעה עשר לחודש השני, חודש אייר, 

ויהודי לא הביא קרבן פסח בי"ד ניסן, הוא יוצא דופן בתוך תרי"ג המצוות. אם אדם לא צם ביום הכפורים, בין   קרהבמ
אם היה חייב לאכול משום פיקוח נפש, בין אם לא, אין לו תשלומין. אם אדם אינו שומע קול שופר בראש השנה, אין לו 

משה עשר לחודש השביעי, אין לו תאריך אחר להשלים את מה זו. מי שלא ישב בסוכה בח  הזמנות נוספת לקיים מצווה
מדרבנן, כמו פורים וחנוכה, לא תיקנו חכמינו יום תשלומין למי שלא קיים מצוות   שחיסר. אפילו במועדים שחובתם

  ימים אלו בזמנם.
ושבים. ביטול מצוות פסח שני גורם לנו להתייחס למצוות קרבן פסח כמצווה בעלת חשיבות רבה יותר ממה שהיינו ח

מצוות הקרבת קרבן הפסח אינו רק ביטול מצוות עשה, מי שלא מקריב את קרבן הפסח נענש בעונש כרת. קרבן פסח 
  מילה הן המצוות עשה הבלעדיות שמחייבות כרת למי שמבטל אותן.  וברית

מבית עבדים" אשר הוצאתיך מארץ מצרים   לוהיך-הקב"ה מתגלה לעם ישראל בעשרת הדיברות בלשון "אנכי ה' א
(שמות כ, ב). כפי שמציין רבינו יהודה הלוי בספר הכוזרי, זה שהקב"ה מזדהה כגואל ממצרים ולא כבורא עולם הוא 

יסודי למצוות האמונה בה'. אמונה בהשם יתברך המנותק מאמונה שהוא גואלנו וצור ישועתנו, מסלק את הקב"ה 
ד הפילוסופי. עיקר הביטוי המבטא את הקב"ה כמושיענו ניכר מרובד ההיסטוריה, ומעצם חיינו, ומשאיר אותו ברוב

בדגש החזק על יציאת מצריים בתורה ובמצוות. מכל מצוות התורה, ליל הסדר הוא החשוב מכולם למרכזיותה של 
יציאת מצרים, כשסיפור יציאת מצרים הופך לחוויה ממש. "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", 

בית שני, מרכז ליל הסדר היה אכילת קרבן הפסח,   אותנו הוציא משם'". בתקופת התנ"ך ובתקופת"שנאמר 'ו
על מצות ומרורים. היום אנו מקיימים את ליל הסדר כמיטב יכולתנו על ידי אכילת מצה ומרור, בלי קרבן הפסח.   שנאכל

מרכז מצוות הלילה, אכילת קרבן שחסר לנו   משום  הזרוע שאנו מקפידים לשים בקערת ליל הסדר זכר לפסח, הוא
  הלילה.  מצוות וחווית  הפסח. בתקופות בתי המקדש, לא לאכול מקרבן הפסח היה להפסיד את עיקר

לאלו שחיו בתקופה ההיא, ולא יכלו לאכול את הפסח במועדו בגלל טומאה או סיבה אחרת, הבעיה לא הייתה רק 
הלאומי של עם   רבן הפסח היה להתנתק מיסוד הזיכרוןתודעתית או חווייתית. להפסיד את השתתפות באכילת ק

ישראל, הזכירה הלאומית של יציאת מצרים. עונש כרת לאלו שלא השתתפו במזיד היה ביטוי הולם למצב שאנשים 
אלו הביאו על עצמם, כריתות מעם ישראל, "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה" (במדבר ט, יג). ההשתתפות באכילת קרבן 

  נית להזדהות האדם כחלק של עם ישראל.הפסח הייתה עקרו
אין זה פלא שהיום ליל הסדר בפסח היא המצווה הכי מקויימת מתוך תרי"ג המצוות. הרי היא הבסיסית ביותר 

  להזדהות כיהודי.
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