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UNDERLYING CONCEPTS OF PESACH SOURCES 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The  or the

d” to be published in the future-Values: Man to GEncyclopedia of Jewish  
 

 
 שמות יג:ח (1

ִים: ה ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ ה ְיהֹוָּ ֹשָּ ֲעבּור ֶזה עָּ הּוא ֵלאֹמר בַּ ּיֹום הַּ ְדתָּ ְלִבְנָך בַּ  ְוִהגַּ
 
  פסחים קח: (2

קליות ואגוזין בערב פסח, כדי שלא ישנו, וישאלו. אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות  להן מחלקין, אלא
 סח כדי שלא ישנו וישאלו. ואגוזין לתינוקות בערב פ

 
 פסחים קיד.( 3
 ינוקות.לת היכירא דליהוי היכי כי לי למה טיבולי תרי ודקאמרת 
 
 פסחים קטו:( 4

 .וישאלו תינוקות שיכירו כדי: ינאי רבי דבי אמרי? השולחן את עוקרין למה
 
 פסחים קט.( 5

 וקות שלא ישנו.תניא, רבי אליעזר אומר: חוטפין מצות בלילי פסחים, בשביל תינ
 
 תעב:א, טזשולחן ערוך, אורח חיים ( 6

 לאכול למהר שמצוה מפני יקום המדרש בבית הוא אם ואף כשתחשך מיד לאכול כדי יום מבעוד ערוך שלחנו יהיה
 :שתחשך עד קידוש יאמר לא אבל יישנו שלא התינוקות בשביל
 ו:וזים כדי שיראו שינוי וישאלואג קליות לתינוקות לחלק מצוה

 
 קטע בהגדת פסח לפני שתיית כוס שני( 7

ְדתָּ ְלִבְנָך בַּ  ר, ְוִהגַּ ִים. ֶשֶנֱאמַּ א ִמִמְצרָּ ְצמֹו ְכִאּלּו הּוא יָּצָּ ם ִלְראֹות ֶאת עַּ דָּ ּיָּב אָּ דֹור חַּ ל ּדֹור וָּ ֲעבּור ֶזה ְבכָּ הּוא ֵלאֹמר בַּ ּיֹום הַּ
ה  ֹשָּ ִים. לֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינ ד'עָּ נּו ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ ר, ְואֹותָּ ֶהם. ֶשֶנֱאמַּ ל ִעמָּ אַּ נּו גָּ ף אֹותָּ א אַּ רּוְך הּוא, ֶאּלָּ דֹוש בָּ קָּ ל הַּ אַּ ד גָּ ּו ִבְלבָּ

ֲאבֹוֵתינּו: ע לַּ ֶרץ ֲאֶשר ִנְשבַּ אָּ נּו ֶאת הָּ ֶתת לָּ נּו לָּ ִביא אֹותָּ ן הָּ עַּ ם ְלמַּ  הֹוִציא ִמשָּ
 
 קטע בהגדת פסח מיד אחרי "והיא שעמדה"( 8

ד מַּ  ֲעקֵצא ּוְלמַּ ן ִבֵקש לַּ בָּ ִרים ְולָּ ְזכָּ ל הַּ א עַּ ר ֶאּלָּ זַּ ְרֹעה לֹא גָּ ִבינּו, ֶשפַּ ֲעֹקב אָּ ֲעשֹֹות ְליַּ ִמי לַּ ֲארַּ ן הָּ בָּ ֹכל ה ִבֵקש לָּ ֹור ֶאת הַּ
צ דֹול עָּ ם ְלגֹוי גָּ ְיִהי שָּ ט, וַּ ם ִבְמֵתי ְמעָּ ר שָּ גָּ ּיָּ ה וַּ ְימָּ ֵּיֶרד ִמְצרַּ ִבי וַּ ִמי ֹאֵבד אָּ ר, ֲארַּ ב:ֶשֶנֱאמַּ רָּ  ּום וָּ

 
  191אבני משפט, הרב שלמה פיק על שיעורים של רב יוסף דוב סולוביצ'יק, דף ( 9

 (הרב' בפי תלמידיו)'היא סיפור יציאת מצרים מו"ר הרב יוסף דב סולובייציק זצ"ל  ,ית בליל הסדרזהמצווה המרכ
סיפור דן הרב במצוות  ,סת מוריהבאחד משיעוריו בבית כנ .הרחיב פעם אחר פעם אודות מהות מצווה זו ומרכיביה

כלומר  ,לדעת הרב אחד המרכיבים של סיפור יציאת מצרים הוא תלמוד תורה .שובה לבן החכםתמצרים וב תיציא
וכו' והיו מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה "מקבילה לדברי בעל ההגדה  .לימוד הלכות הפסח
 ת,"ת שמע של שחריאתינו הגיע זמן קרילהם רבו ם ואמרולה עד שבאו תלמידיהים כל אותו הלירמצפלין ביציאת מצ

אפילו בינו לבין בנו אפילו בינו לבין  ות הפסח כל הלילהכם לעסוק בהלדחייב א"נמצא בתוספתא מסכת פסחים 
היו עסוקין וונין בלוד זבן  סשהיו מסובין בבית ביתומעשה ברבן גמליאל וזקנים  .עצמו אפילו בינו לבין תלמידו

בתוספתא המוקד הוא ".עד קרות הגבר הגביהו מלפניהן ונועדו והלכו להן לבית המדרש  בהלכות הפסח כל הלילה
  ...תלמוד תורה והרב הגדיר ואת כך לימוד הלכות פסח הוא קיום סיפור יציאת מצרים

 
 שולחן ערוך, אורח חיים תעג:ז( 10

 ואל את עצמו ואפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה וכו׳ם לאו הוא שוא שואלתו אשתו בן לו אין אם
 

 כו:הדברים ( 11
ִכיל ֵתֵלְך-לֹא ֶמיָך רָּ ֲעֹמד לֹא ְבעַּ ל תַּ ם-עַּ ה ֲאִני ֵרֶעָך ּדַּ  : ְיהֹוָּ
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ִחיָך שֹור-ֶאת ִתְרֶאה-לֹא יֹו-ֶאת אֹו אָּ ִחים ֹשֵ ְמתָּ  ִנּדָּ ּלַּ ֵשב ֵמֶהם ְוִהְתעַּ ִחיָך ְתִשיֵבם הָּ רֹוב לֹא-ְוִאם :ְלאָּ ִחיָך קָּ ָך ְולֹא ֵאֶלי אָּ
ְפתֹו ֶאל ֲאסַּ ְעתֹו וַּ ֲהֵשֹבתֹו לֹו:-ְידַּ ִחיָך ֹאתֹו וַּ ד ְּדֹרש אָּ יָּה ִעְמָך עַּ  תֹוְך ֵביֶתָך ְוהָּ

 
 משנה, פסחים י':ד( 12

 הפרשה כולה:ובד אבי, עד שיגמור כל א מארמי ודורש, בשבח ומסים בגנות מתחיל. מלמדו אביו, בן של דעתו ולפי
 

 אסתר א:ו( 13
ס חּור ְרפַּ ְבֵלי כַּ חּוז ְבחַּ ל-ּוְתֵכֶלת אָּ ן עַּ מָּ ְרגָּ ט-בּוץ ְואַּ הַּ ת בַּ ל ִרְצפַּ ֶכֶסף עַּ ב וָּ הָּ מּוֵדי ֵשש ִמּטֹות | זָּ ר -ְגִליֵלי ֶכֶסף ְועַּ ֵשש ְודַּ וָּ

ֶרת:  ְוֹסחָּ
 

 , מגילה יב.בראשית לז:ג עם פירוש רש"י( 14
ב הַּ ֵאל אָּ רָּ ל-ֶאת ְוִיֹשְ יו ִכי-יֹוֵסף ִמכָּ נָּ ִסים:-ֶבן-בָּ ה לֹו ְכֹתֶנת פַּ ֹשָּ  ְזֻקִנים הּוא לֹו ְועָּ

 ...לשון כלי מלת )שבת י:(, כמו כרפס ותכלת - פסים

 ...פסים של כרים: חנינא בר יוסי רבי אמר "כרפס"

 
 שמות יב:ז( 15

ְקחּו ִמן ל-ְולָּ ְתנּו עַּ ם ְונָּ ּדָּ ְמזּוֹזת ְועַּ -הַּ ִתים ֲאֶשר-לְשֵתי הַּ בָּ ל הַּ ְשקֹוף עַּ מַּ ֶהם:-הַּ  יֹאְכלּו ֹאתֹו בָּ
 

 שמות יב:ד( 16
ֹרב ֶאל-ְוִאם קָּ ח הּוא ּוְשֵכנֹו הַּ קַּ ִית ִמְהיֹות ִמֶשה ְולָּ בַּ ט הַּ ל-ִיְמעַּ ֹכסּו עַּ ְכלֹו תָּ ֹשת ִאיש ְלִפי אָּ ת ְנפָּ ֶשה:-ֵביתֹו ְבִמְכסַּ  הַּ

 
 פסחים צא.( 17

 .אחד בשער נכנסין ישראל שכל בשעה אלא אמרו לא, שעריך באחד לומר תלמוד
 

 לב-בראשית לז:לא( 18
ִּיְקחּו ֶאת ִּיְטְבלּו-וַּ ִעיר ִעִזים וַּ ִּיְשֲחטּו ֹשְ ם: - ֶאתְכֹתֶנת יֹוֵסף וַּ ּדָּ ֻכֹתֶנת בַּ ְּלחּו ֶאתהַּ ְישַּ ִביאּו ֶאל-וַּ ּיָּ ִסים וַּ פַּ ֲאִביֶהם -ְכֹתֶנת הַּ

ּיֹאְמרּו זֹאת מָּ  ֶכרוַּ אנּו הַּ ְכֹתֶנת ִבְנָך ִהוא ִאם-צָּ א הַּ  לֹא:-נָּ
 

 תהילים צב:ג( 19
ֵּלילֹות: ְתָך בַּ ְסֶּדָך ֶוֱאמּונָּ ֹבֶקר חַּ ִגיד בַּ  ְלהַּ

 
   מדרש, ויקרא רבה לב:ה( 20

 ...לשונם ואת שמם את שנו שלא ממצרים ישראל נגאלו דברים ד׳ בשביל
 

 שמות ב:יג( 21
ֵשִני ְוִהֵנה ְשֵני ּיֹום הַּ ֵּיֵצא בַּ ֶכה ֵרֶעָך:-וַּ ה תַּ מָּ ע לָּ שָּ רָּ ּיֹאֶמר לָּ ִשים ִעְבִרים ִנִצים וַּ  ֲאנָּ

 
 יז-אסתר ד:טז( 22

ל-ֵלְך ְכנֹוס ֶאת ל-כָּ י ְואַּ לַּ ן ְוצּומּו עָּ ִנְמְצִאים ְבשּושָּ ְּיהּוִדים הַּ ל-הַּ יֹום גַּםִתְשתּו ְשלֶשת יִָּמים לַּ -תֹאְכלּו ְואַּ ה וָּ י -ְילָּ ֲעֹרתַּ ֲאִני ְונַּ
בֹוא ֶאל צּום ֵכן ּוְבֵכן אָּ ֶמֶלְך ֲאֶשר לֹא-אָּ ֹש ְכֹכל ֲאֶשר-הַּ עַּ ּיַּ י וַּ כָּ ְרּדָּ ֲעֹבר מָּ ּיַּ ְדִתי: וַּ בָּ ְדִתי אָּ בַּ ֲאֶשר אָּ ת ְוכַּ ּדָּ יו ֶאְסֵתר:   -כַּ לָּ ה עָּ  ִצְּותָּ

     
 אסתר י':ג( 23

ְּיהּוִדי ִמ  י הַּ כַּ ְרּדֳּ לִכי | מָּ לֹום ְלכָּ מֹו ְוֹדֵבר שָּ יו ֹּדֵרש טֹוב ְלעַּ צּוי ְלֹרב ֶאחָּ ְּיהּוִדים ְורָּ דֹול לַּ ְשֵורֹוש ְוגָּ ֶמֶלְך ֲאחַּ ְרעֹו:-ְשֶנה לַּ  זַּ
 

 שמות ג:כב, יב:לה( 24
ּה ְכֵלי ת ֵביתָּ רַּ ּה ּוִמגָּ ה ִמְשֶכְנתָּ ה ִאשָּ ֲאלָּ ְמֶת -ְושָּ ֹלת ְוֹשַּ מָּ ב ּוֹשְ הָּ לֶכֶסף ּוְכֵלי זָּ ל-ם עַּ ְלֶתם ֶאת-ְבֵניֶכם ְועַּ ִים: -ְבֹנֵתיֶכם ְוִנצַּ ִמְצרָּ

ֵאל-ּוְבֵני רָּ ֹשּו ִיֹשְ ר עָּ ִּיְשֲאלּו ֹמֶשה ִכְדבַּ ִים וַּ ב ּוְכֵלי ֶכֶסף-ְכֵלי ִמִמְצרַּ הָּ ֹלת זָּ מָּ  :ּוֹשְ
  

 אסתר ט:י'( 25
ן ֶבן מָּ ֶרת ְבֵני הָּ גּו ּו-ֲעֹשֶ רָּ ְּיהּוִדים הָּ א ֹצֵרר הַּ תָּ ְמדָּ ְלחּו ֶאתהַּ ה לֹא שָּ ִבזָּ ם:-בַּ  יָּדָּ

 
   מדרש, ויקרא רבה לב:ה( 26

 .ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה ...ו את שמם ואת לשונם שנ שלא ממצרים ישראל נגאלו דברים ד׳ בשביל
 

 ה:פירוש רש"י על במדבר כו( 27

 המצריים שלטו שלא הן סבורין, שבטיהם על תייחסיןמ אלו מה, ואומרים, אותם מבזין האומות שהיו לפי - החנכי משפחת

מצד זה ויו״ד מצד זה, ת  ה״א, עליהם שמו הקב״ה הטיל לפיכך, בנשותיהם וחומר קל מושלים היו בגופם אם, באמותיהם



3 

 

לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם, וזה הוא שמפורש על ידי דוד, שבטי יה עדות לישראל )תהלים קכב, ד.(, השם 

 ...הם, לפיכך בכולם כתב החנכי הפלאיהזה מעיד עליהם לשבטי
   

  ראש השנה טז:( 28
 ...ברגל רבו פני להקביל אדם חייב: יצחק רבי ואמר

  
 מנחות סח:( 29

 אם, לא: נחמיה בר יהודה לפניו אמר? הלחם שתי לקודם לעומר קודם בין מה: ליה קשיא וקא טרפון רבי יתיב
הדיוט, תאמר קודם לשתי הלחם שהותר מכללו אצל הדיוט? שתק  אצל מכללו הותר לא כןש לעומר קודם אמרת

, תמהני אם את זקןרבי טרפון, צהבו פניו של רבי יהודה בן נחמיה. אמר לו רבי עקיבא: יהודה, צהבו פניך שהשבת 
 תאריך ימים.

 
 מכות כד:( 30

ת, ראו שועל שיצא הבי להר שהגיעו כיון. בגדיהם קרעו יםהצופ להר שהגיעו כיון, לירושלים עולין היו אחת פעם שוב
מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור״ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם 
בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: )במדבר א׳( והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך 

דכתיב: )ישעיהו ח׳( ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בין יברכיהו, וכי מה ענין  אני מצחק,
אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שנִי אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של 

כתיב: )זכריה ח׳( עוד ישבו זקנים אוריה, באוריה כתיב: )מיכה ג׳( לכן בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו׳,[ בזכריה 
וזקנות ברחובות ירושלם, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה ־ הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, 

בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנִו  עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה
 עקיבא, ניחמתנו.

 
 במיכה ג:י( 31

ֵכן ְלֶכם לָּ ֶדה ִצּיֹון ִבְגלַּ ֵרש ֹשָּ ר:       וִ  ֵתחָּ מֹות יָּעַּ ִית ְלבָּ בַּ ר הַּ ם ִעִּיין ִתְהֶיה ְוהַּ לַּ  ירּושָּ
 

 זכריה ח:ד( 32
ר  מַּ א ד'ֹכה אָּ ְנתֹו ְביָּדֹו ֵמֹרב יִָּמים:-ְצבָּ ם ְוִאיש ִמְשעַּ לָּ  ֹות ֹעד ֵיְשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִבְרֹחבֹות ְירּושָּ

 
 ג-בראשית לא:ב( 33

ְרא ּיַּ ֲעֹקב וַּ ן ְפֵני-ֶאת יַּ בָּ ּיֹאֶמר ֹו ִכְתמֹול ִשְלשֹום: ִעמ ֵאיֶננּו ְוִהֵנה לָּ ֲעֹקב שּוב ֶאל-ֶאל ד'וַּ ְדֶתָך ְוֶאְהֶיה -יַּ ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹולַּ
ְך:  ִעמָּ

 
 בראשית לא:כ( 34

ֲעֹקב ֶאת ִּיְגֹנב יַּ ל-וַּ ִמי עַּ ֲארַּ ן הָּ בָּ  ְבִלי ִהִגיד לֹו ִכי ֹבֵרחַּ הּוא:-ֵלב לָּ
 

 בראשית לא:נג( 35
ם יֱאֹלֵק  הָּ ְברָּ ק:ֵק  ֵביֵנינּו ֱאֹלִיְשְפטּו נָּחֹור ֵואֹלֵהי אַּ ִביו ִיְצחָּ ד אָּ חַּ ֲעֹקב ְבפַּ ע יַּ בַּ ִּישָּ  י ֲאִביֶהם וַּ

 
 פירוש תרגום יונתן על במדבר כב:ה( 36

 .ע ית עמא בית ישראלושדר עזגדין לות לבן ארמי הוא בלעם דבעא למבלו
 

 מדרש תנחומא, ויצא יג, ילקוט שמעוני, שמות ב:רמז( 37
 ...ובלעם זה לבן שנאמר ארמי אובד אבי )דברים כו( ועל שבקש לכלות ישראל נקרא ארמי...
 ...ויעזוב את בלעם הקוסם הוא לבן...

 
 דברים לד:טז( 38

ב מּול בֵ  י ְבֶאֶרץ מֹואָּ גַּ ִּיְקֹבר ֹאתֹו בַּ ע ִאיש ֶאת-ית ְפעֹור ְולֹאוַּ דַּ ֶזה:-יָּ ּיֹום הַּ ד הַּ תֹו עַּ  ְקֻברָּ
 

 שמות יב:ח( 39
ְכלּו ר-ֶאת ְואָּ ֹשָּ בָּ ה הַּ ְילָּ ּלַּ ֶזה בַּ צֹות ֵאש-ְצִלי הַּ ל ּומַּ  :יֹאְכֻלהּו ְמֹרִרים-עַּ

 
 שולחן ערוך, אורח חיים ס:ד, סג:ד( 40

 :הלכה וכן מצוה אותה בעשיית לצאת כוונה שצריכות וי״א כוונה צריכות מצות שאין י״א
יצא י״ח וחוזר וקורא ואפי׳ למ״ד  לא ראשון בפסוק לבו כוון ולא קרא אם הלכך ראשון בפסוק הוא הכוונה עיקר

 מצות אינן צריכות כוונה מודה הכא:
 


