
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ח'התשע טבת                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                מבנה של הציווי המשולש על קרבן הפסחלמשמעות ה

     (יאיר קהאן)על פי שיעור של הרב בא פרשת ל
 
 : רש"י בראשית א', א' .1

את התורה אלא מהחודש הזה  "לא היה צריך להתחיל
  לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל"

  :כ'-א'שמות י"ב  .2
ֹּאֶמר  א ן, ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים -מֶֹּשה ְוֶאל-ֶאלה' ַוי ַאֲהרֹּ

ֹּאש ֳחָדִשים: ב.  ֵלאמֹּר ִראשֹון הּוא   ַהחֶֹּדש ַהֶזה ָלֶכם, ר
ֲעַדת ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּר, -לכָ -ַדְברּו, ֶאל ג.  ָלֶכם, ְלָחְדֵשי ַהָשָנה
ר, ַלחֶֹּדש ַהֶזה:  ָאבֹּת-ְוִיְקחּו ָלֶהם, ִאיש ֶשה ְלֵבית  ֶבָעשֹּ

ְוָלַקח --ִיְמַעט ַהַבִית, ִמְהיֹות ִמֶשה-ְוִאם ד.  ֶשה ַלָבִית
ִאיש ְלִפי   ֵביתֹו, ְבִמְכַסת ְנָפשֹּת:-הּוא ּוְשֵכנֹו ַהָקרֹּב ֶאל

ָשָנה, ִיְהֶיה -ֶשה ָתִמים ָזָכר ֶבן ה.  ַהֶשה-ַעל ָאְכלֹו, ָתכֹּּסּו
ְוָהָיה ָלֶכם  ו.  ָהִעִזים, ִתָקחּו-ַהְכָבִשים ּוִמן-ָלֶכם; ִמן

ְלִמְשֶמֶרת, ַעד ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלחֶֹּדש ַהֶזה; ְוָשֲחטּו אֹּתֹו, 
ַהָדם, -ְקחּו, ִמןְולָ  ז.  ֵבין ָהַעְרָבִים ִיְשָרֵאל-כֹּל ְקַהל ֲעַדת

-ַעל, ַהָבִתים, ֲאֶשר ַהַמְשקֹוף-ְשֵתי ַהְמזּוזֹּת, ְוַעל-ְוָנְתנּו ַעל
ֹּאְכלּו אֹּתֹו, ָבֶהם   ַהָבָשר, ַבַלְיָלה ַהֶזה:-ְוָאְכלּו ֶאת ח.  י

ֹּאְכֻלהּו-ֵאש ּוַמּצֹות, ַעל-ְצִלי תֹּאְכלּו ִמֶמּנּו -ַאלט.  ְמרִֹּרים י
ֹּאשֹו ַעל-ְצִלי-ִכי ִאם  ְמֻבָשל ַבָמִים: ָנא, ּוָבֵשל -ֵאש, ר
ֹּא י.  ִקְרבֹו-ְכָרָעיו ְוַעל בֶֹּקר; ְוַהּנָֹּתר -תֹוִתירּו ִמֶמּנּו, ַעד-ְול
 ְוָכָכה, תֹּאְכלּו אֹּתו יא.  בֶֹּקר, ָבֵאש ִתְשרֹּפּו-ִמֶמּנּו ַעד

ֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם; ָמְתֵניֶכם ֲחגִֻרים, ַנֲעֵליֶכם ְבַרְגֵליֶכם ּומַ 
-ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ בי.  ה'ַוֲאַכְלֶתם אֹּתֹו ְבִחָפזֹון, ֶפַסח הּוא לַ 
ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, -ִמְצַרִים, ַבַלְיָלה ַהֶזה, ְוִהֵכיִתי ָכל

י ִמְצַרִים ֶאע ֶשה ְשָפִטים, ֵק ֹל-א  -ְבֵהָמה; ּוְבָכל-ֵמָאָדם ְוַעד
ָהָיה ַהָדם ָלֶכם ְלאֹּת, ַעל ַהָבִתים ֲאֶשר ַאֶתם וְ  גה' יֲאִני 

ֹּא-ָשם, ְוָרִאיִתי ֶאת ִיְהֶיה ָבֶכם -ַהָדם, ּוָפַסְחִתי ֲעֵלֶכם; ְול
ְוָהָיה ַהיֹום ַהֶזה  יד.  ֶנֶגף ְלַמְשִחית, ְבַהכִֹּתי ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים

רֵֹּתיֶכם, ֻחַקת עֹוָלם ְלדֹּ   :ה'ָלֶכם ְלִזָכרֹון, ְוַחגֶֹּתם אֹּתֹו ַחג לַ 
ַאְך ַביֹום --ִשְבַעת ָיִמים, ַמּצֹות תֹּאֵכלּו טו.  ְתָחגֻהּו

אֵֹּכל ָחֵמץ, -ִכי ָכל  ָהִראשֹון, ַתְשִביתּו ְשאֹּר ִמָבֵתיֶכם:
ן, ַעד--ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפש ַהִהוא ִמִיְשָרֵאל יֹום -ִמיֹום ָהִראשֹּ

קֶֹּדש, ּוַביֹום -יֹום ָהִראשֹון, ִמְקָראּובַ  טז.  ייעִ ַהְשבִ 
ֹּא-ָכל  קֶֹּדש ִיְהֶיה ָלֶכם:-ַהְשִביִעי, ִמְקָרא -ְמָלאָכה, ל

ֶנֶפש, הּוא ְלַבדֹו ֵיָעֶשה -ַאְך ֲאֶשר ֵיָאֵכל ְלָכל ֵיָעֶשה ָבֶהם

ַהַמּצֹות, ִכי ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה, -ּוְשַמְרֶתם, ֶאת יז.  ָלֶכם
-ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ּוְשַמְרֶתם ֶאת-ֵצאִתי ֶאתהֹו

ן ְבַאְרָבָעה  יח.  ֻחַקת עֹוָלם ַהיֹום ַהֶזה, ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ָבִראשֹּ
ַעד יֹום ָהֶאָחד   ָעָשר יֹום ַלחֶֹּדש, ָבֶעֶרב, תֹּאְכלּו, ַמּצֹּת:

ֹּא ִיָמֵצא  ִשְבַעת ָיִמים יט.  ָבָעֶרב--ְוֶעְשִרים, ַלחֶֹּדש ְשאֹּר, ל
ֵכל ַמְחֶמֶצת, ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפש ַהִהוא -ִכי ָכל  ְבָבֵתיֶכם: אֹּ

ֹּא -ָכל כ.  ַבֵגר, ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ ֵמֲעַדת ִיְשָרֵאל ַמְחֶמֶצת, ל
   .תֹּאֵכלּו; ְבכֹּל, מֹוְשבֵֹּתיֶכם, תֹּאְכלּו, ַמּצֹות

  :כ"ח-כ"אשמות י"ב  .3
ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם:-ֶשה ְלָכלַוִיְקָרא מֹּ  כא   ִזְקֵני ִיְשָרֵאל, ַוי

ֵתיֶכם ֹּאן ְלִמְשְפחֹּ ְוַשֲחטּו --ִמְשכּו, ּוְקחּו ָלֶכם צ
-ּוְלַקְחֶתם ֲאגַֻדת ֵאזֹוב, ּוְטַבְלֶתם ַבָדם ֲאֶשר כב.  ַהָפַסח

ָדם הַ -ְשֵתי ַהְמזּוזֹּת, ִמן-ַהַמְשקֹוף ְוֶאל-ַבַּסף, ְוִהַגְעֶתם ֶאל
ֹּא ֵתְצאּו ִאיש ִמֶפַתח -ַעד ֵביתֹו-ֲאֶשר ַבָּסף; ְוַאֶתם, ל

-ַהָדם ַעל-ִמְצַרִים, ְוָרָאה ֶאת-ִלְנגֹּף ֶאת ה'ְוָעַבר  כג.  בֶֹּקר
ת; ּוָפַסח  ֹּא -ַעל ה'ַהַמְשקֹוף, ְוַעל ְשֵתי ַהְמזּוזֹּ ַהֶפַתח, ְול

ֹּא ֶאל -ּוְשַמְרֶתם, ֶאת כד.  ְנגֹּףָבֵתיֶכם לִ -ִיֵתן ַהַמְשִחית, ָלב
-ְוָהָיה ִכי כה.  עֹוָלם-ְלָך ּוְלָבֶניָך, ַעד-ַהָדָבר ַהֶזה, ְלָחק

ַכֲאֶשר ִדֵבר;  ָלֶכם ה'ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ִיֵתן -ָתבֹּאּו ֶאל
ֹּאת-ּוְשַמְרֶתם, ֶאת ֹּאְמרּו -ְוָהָיה, ִכי כו.  ָהֲעבָֹּדה ַהז י
ֹּאת, ָלֶכם  ֲאֵליֶכם ְבֵניֶכם: ָדה ַהז ַוֲאַמְרֶתם  כז.  ָמה ָהֲעבֹּ

ִיְשָרֵאל -ָבֵתי ְבֵני-ֲאֶשר ָפַסח ַעל ה'ֶפַסח הּוא לַ -ֶזַבח
ָבֵתינּו ִהִּציל; ַוִיקֹּד -ִמְצַרִים, ְוֶאת-ְבִמְצַרִים, ְבָנְגפֹו ֶאת

ַכֲאֶשר   ַוֵיְלכּו ַוַיֲעשּו, ְבֵני ִיְשָרֵאל: כח.  ָהָעם, ַוִיְשַתֲחוּו
ן, ֵכן ָעשּו-ֶאת ה'ִצָּוה     .מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּ

  :נ'-מ"גשמות י"ב  .4
ֹּאֶמר  מג ֹּאת ֻחַקת ַהָפַסח:-ֶאלה' ַוי ן, ז -ָכל  מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּ
ֹּא-ֶבן ֹּאַכל בֹו-ֵנָכר, ל  ףָכסֶ -ֶעֶבד ִאיש, ִמְקַנת-ְוָכל מד.  י

ֹּאַכל בֹו ֹּא מה.  ּוַמְלָתה אֹּתֹו, ָאז י ֹּאַכל -תֹוָשב ְוָשִכיר, ל י
ֹּא מו.  בֹו ַהָבָשר -ַהַבִית ִמן-תֹוִציא ִמן-ְבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל, ל

ֹּא ִתְשְברּו ֲעַדת ִיְשָרֵאל, ַיֲעשּו -ָכל מז.  בֹו-חּוָצה; ְוֶעֶצם, ל
-ִהמֹול לֹו ָכלה' , ְוָעָשה ֶפַסח לַ ָיגּור ִאְתָך ֵגר-ְוִכי מח.  אֹּתֹו

ָעֵרל, -ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעשֹּתֹו, ְוָהָיה ְכֶאְזַרח ָהָאֶרץ; ְוָכל
ֹּא ֹּאַכל בֹו-ל תֹוָרה ַאַחת, ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח, ְוַלֵגר, ַהָגר  מט.  י
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-ֶאת ה'ַכֲאֶשר ִצָּוה   ְבֵני ִיְשָרֵאל:-ַוַיֲעשּו, ָכל נ.  ְבתֹוְכֶכם
ן, ֵכן ָעשּו-מֶֹּשה ְוֶאת    .ַאֲהרֹּ

 רמב"ן י"ב, כא:  .5
הפרשה  -"ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם 

הזו מקצרת באשר צוה אותו ה' בפרשה של מעלה, כי 
בידוע שאמר להם משה לישראל הכל בפרט ולימד 
אותם כל הענין, ונכלל הדבר בכתוב כאשר צוה ה' את 

   משה כן עשו"
 י"ב, ז': שמות  .6

"ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על 
  הבתים אשר יאכלו אותו בהם" 

 ות י"ב כ"ב: שמ .7
"ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם 

   אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף..." 
 שמות י"ב כ"ב:  .8

  "...ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר"
 :י"ב י"גשמות  .9

"והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם 
וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף 

  למשחית בהכותי בארץ מצרים" 
 : כ"ז-שמות י"ב כ"ה .10

"והיה כי תבואו אל הארץ אשר יתן ה' לכם כאשר דבר 
ושמרתם את העבודה הזאת: והיה כי יאמרו אליכם 

מרתם זבח פסח הוא בניכם מה העבודה הזאת לכם: וא
לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את 

   מצרים ואת בתינו הציל ויקוד העם וישתחוו"
 מ"ב: -שמות י"ב מ"א .11

"ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם 
היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים: ליל 
שמורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה 

  ה לה' שמורים לכל בני ישראל לדורותם"הז
 שמות י"ב נ"א:  .12

"ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' את בני ישראל מארץ 
   מצרים על צבאותם" 

 רש"י י"ב, מ"ג:  .13
  "בי"ד בניסן נאמרה להם פרשה זו" 

 רמב"ן במדבר ט"ז, א':  .14
"על דעתי כל התורה כסדר זולתי במקום אשר יפרש 

ם שם לצורך ענין ולטעם הכתוב ההקדמה והאחור וג
   נכון" 

 רמב"ן שמות י"ב, מג:  .15
"ואם כן היה בדין להקדים הפרשה הזאת קודם 'ויהי 
בחצי הלילה' אבל הטעם, כי פרשת החודש הזה לכם 
נאמרה בראש חדש, ובו ביום מיד עשה משה שליחותו, 
'ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם' צוה אותם 

יגאלו בליל חמשה עשר, והם בחוקת הפסח והבטיחם ש
האמינו, 'ויקוד העם וישתחוו'. וסמך הכתוב לזה 'ויהי 

בחצי הלילה' לומר שקיים להם הבטחתם, וכשהשלים 
 זה חזר לענין ראשון להשלים חוקת הפסח 

 ראב"ע שמות י"ב, מ"ג: .16
"בעבור שהזכיר ליל שמורים והוא ליל חמשה עשר שבו 

 רות" יאכל הפסח, השלים לפרש חקת פסח דו
 שמות י"ב, י"ז:  .17

הוצאתי את צבאותיכם מארץ  בעצם היום הזה"כי 
 מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם"

 שמות י"ב מ"א: .18
יצאו כל צבאות ה' מארץ  בעצם היום הזה"ויהי 
 מצרים"

 :אשמות י"ב נ" .19
הוציא ה' את בני ישראל מארץ  בעצם היום הזה"ויהי 

  מצרים על צבאותם"
 (: ע"א כריתות )ט גמרא .20

כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו  -רבי אומר ככם 
לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא 
יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים... 

  מילה, דכתיב כי מולים היו כל העם היוצאים..."
 רות א', ט"ז:  .21

 לוהי"-לוהיך א-"עמך עמי וא
 שמות ז', ד':  .22

י את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים "והוצאת
   בשפטים גדולים"


