
  

  ב"התשע טבת                                                                           ד"בס

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

  הפסח וסיפור יציאת מצרים
  ) ישיבת הר עציון–מעובד משיעור של הרב יהודה ראק (לפרשת בא 

  

  ' כ -' א פסוקים, ב"י פרק, מות ש .1
ַאֲהרֹן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים - מֶֹׁשה ְוֶאל-  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאלא

 ִראׁשֹון הּוא   ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשיםב  .ֵלאמֹר
ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל -ָּכל- ַּדְּברּו ֶאלג  .ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה

-  ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ֵלאמֹר ֶּבָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה
ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה -  ְוִאםד  .ָאבֹת ֶׂשה ַלָּבִית

  ֵּביתֹו ְּבִמְכַסת ְנָפׁשֹת-ַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקרֹב ֶאלְולָ 
- ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבןה  .ַהֶּׂשה- ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָּתכֹּסּו ַעל

 ו  .ָהִעִּזים ִּתָּקחּו-ַהְּכָבִׂשים ּוִמן-ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן
חֶֹדׁש ַהֶּזה ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום לַ 

 ז  .ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִים- ְוָׁשֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת
ַהַּמְׁשקֹוף -ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ְוַעל- ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל-ְוָלְקחּו ִמן

-  ְוָאְכלּו ֶאתח  .יֹאְכלּו אֹתֹו ָּבֶהם-ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר
ְמרִֹרים -ׁש ּוַמּצֹות ַעלֵא - ְצִלי ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה

  ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים-  ַאלט  .יֹאְכֻלהּו
-  ְולֹאי  .ִקְרּבֹו-ְּכָרָעיו ְוַעל-ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל-ְצִלי-ִּכי ִאם

ּבֶֹקר ָּבֵאׁש - ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד-תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד
 ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים יא  .ִּתְׂשרֹפּו

ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו 
ִמְצַרִים - ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץיב  .ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא ַליהָוה
ָאָדם ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמ -ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל

ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני -ְּבֵהָמה ּוְבָכל-ְוַעד
 ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם יג  .ְיהָוה

ִיְהֶיה ָבֶכם -ַהָּדם ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְולֹא-ָׁשם ְוָרִאיִתי ֶאת
 ְוָהָיה ַהּיֹום יד  .ָרִיםֶנֶגף ְלַמְׁשִחית ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצ 

 ְלדֹרֵֹתיֶכם  ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָוה
 ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו טו  .ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו

- ִּכי ָּכל ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשאֹר ִמָּבֵּתיֶכם
ְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכ 

- ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָראטז  .יֹום ַהְּׁשִבִעי-ָהִראׁשֹן ַעד
- ָּכל קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם-קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא

ֶנֶפׁש הּוא -ֵיָעֶׂשה ָבֶהם ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל-ְמָלאָכה לֹא
ַהַּמּצֹות ִּכי ְּבֶעֶצם - ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאתיז  .ָעֶׂשה ָלֶכםְלַבּדֹו יֵ 

ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים -ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת
 יח  .ַהּיֹום ַהֶּזה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת

  לּו ַמּצֹתָּבִראׁשֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ּתֹאְכ 
 ִׁשְבַעת ָיִמים יט  .ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלחֶֹדׁש ָּבָעֶרב

אֵֹכל ַמְחֶמֶצת - ִּכי ָּכל ְׂשאֹר לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח 

 ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו-  ָּכלכ  .ָהָאֶרץ
  .ּתֹאְכלּו ַמּצֹות

  ).'ח -' א פסוקים, ז"ט פרק, דברים .2
  חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ָׁשמֹור ֶאתא

ִּכי ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִמִּמְצַרִים 
 צֹאן ּוָבָקר  ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ ב  .ָלְיָלה

-  לֹאג  .ִיְבַחר ְיהָוה ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם-ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר
ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם - תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל

- ִּכי ְבִחָּפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת עִֹני
ֵיָרֶאה - ְולֹאד  .י ַחֶּייךָ יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְימֵ 

ַהָּבָׂשר -ָיִלין ִמן-ְּגֻבְלָך ִׁשְבַעת ָיִמים ְולֹא-ְלָך ְׂשאֹר ְּבָכל
 לֹא תּוַכל ה  .ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַלּבֶֹקר

ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך - ַהָּפַסח ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר-ִלְזּבַֹח ֶאת
ִיְבַחר ְיהָוה -ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֶאל- ִּכי ִאםו  .נֵֹתן ָלְך 

 ְּכבֹוא  ַהֶּפַסח ָּבָעֶרב-ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ִּתְזַּבח ֶאת
 ּוִבַּׁשְלָּת ְוָאַכְלָּת ז  .ַהֶּׁשֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמִּמְצָרִים

ֶקר ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ּוָפִניָת ַבּבֹ
 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ח  .ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶליךָ 

   .ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה
 :'ו פרשה, בא, מכילתא .3

, "ובשלת ואכלת"שנאמר , אלא צלי" בשל"אין 
דברי ..." (ויבשלו את הפסח באש כמשפט: "ואומר

' מכאן היה ר). ג"פסוק י, ה"לפרק ', הימים ב
  . הנודר מן המבושל אסור בצלי: יאשיה אומר

  :'ג, ז"ט, רבה שמות .4
יבושו "הדא הוא דכתיב ": משכו וקחו לכם צאן"

בשעה ). 'פסוק ז, ז"פרק צ, תהילים" (כל עובדי פסל
: אמר לו משה, ה למשה לשחוט הפסח"שאמר הקב

אי ? תהדבר הזה היאך אני יכול לעשו, רבון העולם"
שנאמר , "אתה יודע שהצאן אלהיהן של מצרים הן

" הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו"
: ה"אמר לו הקב! ?)ב"פסוק כ', פרק ח, שמות(
אין ישראל יוצאין מכאן עד שישחטו את , חייך"

שאודיע להם שאין אלהיהם , אלהי מצרים לעיניהם
  ...".כלום



  
  
  : סט בפסחים המשנה .5

בזמן שהוא בא בחול ? ביא חגיגה עמואימתי מ
ובזמן שהוא בא בשבת ובמרובה ; בטהרה ובמועט

  . אין מביאין עמו חגיגה, ובטומאה
  .): ע פסחים (בגמרא אשי רב .6

  . עשר לאו חובה היא-שמע מינה חגיגת ארבעה
  : מפרשים התוספות .7

אינו חייב מן התורה ,  כלומר-לאו חובה היא 
  .להביאה
 הלכות', י פרק, פסח בןקר הלכות, ם"רמב .8

  : ג"י - ב"י
כשמקריבין את הפסח בראשון מקריבין עמו 

- וזו היא הנקראת חגיגת ארבעה... ד"שלמים ביום י
אלוקיך ' וזבחת פסח לה"ועל זה נאמר בתורה , עשר

בזמן ? אימתי מביאין עמו חגיגה זו". צאן ובקר
אבל אם חל יום . שהוא בא בחול ובטהרה ובמועט

ות בשבת או שבא הפסח בטומאה עשר להי-ארבעה
או שהיו הפסחים מרובים אין מביאין עמו חגיגה 

-חגיגת ארבעה. ואין מקריבין אלא הפסחים בלבד
  .עשר רשות ואינה חובה

 פרק; ז"כ - ו"כ פסוקים, ב"י פרק שמות .9
  :'ח -' ו פסוקים, ג"י

ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת 
ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ' ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלה: ָלֶכם

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו 
  :ִהִּציל ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו

: 'ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַלהִׁשְבַעת 
ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ 

ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום : ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר ְּבָכל ְּגֻבֶלךָ 
  .םִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִ ' ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה

 הוספה (המצוות לספר בהוספותיו ן"הרמב .10
   : )העשה למצוות ו"ט

ואין ראוי למנותה מצוה אחת עם הקריאה כמו 
שמקרא בכורים אינו נמנה אחת עם הבאתו וספור 

  . יציאת מצרים עם אכילת הפסח
 הספציפי לתוכן באשר אמוראים מחלקת .11

  :והשבח הגנות של
 גלולים מתחלה עובדי עבודת: "רב אמר? מאי בגנות

  ". עבדים היינו: "ושמואל אמר". היו אבותינו
 


