UNDERLYING CONCEPTS OF PESACH SOURCES
By Rabbi Dr. Nachum Amsel
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim,
or the upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The
Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future

 )1שמות יג:ח
אתי ִמ ִמצְ ָּר ִים:
וְ ִהג ְַּד ָּת לְבִ נְָך בַּ ּיֹום הַּ הּוא לֵאמֹר בַּ עֲבּור זֶה עָּ ָֹּשה יְהֹוָּה לִי בְ צֵ ִ
 )2פסחים קח:
אלא ,מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח ,כדי שלא ישנו ,וישאלו .אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות
ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו.
 )3פסחים קיד.
ודקאמרת תרי טיבולי למה לי כי היכי דליהוי היכירא לתינוקות.
 )4פסחים קטו:
למה עוקרין את השולחן? אמרי דבי רבי ינאי :כדי שיכירו תינוקות וישאלו.
 )5פסחים קט.
תניא ,רבי אליעזר אומר :חוטפין מצות בלילי פסחים ,בשביל תינוקות שלא ישנו.
 )6שולחן ערוך ,אורח חיים תעב:א ,טז
יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד כשתחשך ואף אם הוא בבית המדרש יקום מפני שמצוה למהר לאכול
בשביל התינוקות שלא יישנו אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך:
מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שיראו שינוי וישאלו:
 )7קטע בהגדת פסח לפני שתיית כוס שני
בְ כָּל ּדֹור וָּדֹור חַּ ּיָּב ָּאדָּ ם ל ְִראֹות ֶאת עַּ צְ מֹו כְ ִאּלּו הּוא יָּצָּ א ִמ ִמצְ ָּר ִיםֶ .שנֶאֱ ַּמר ,וְ ִהג ְַּד ָּת ל ְִבנְָך בַּ ּיֹום ַּההּוא לֵאמֹר בַּ עֲבּור זֶה
אֹותנּו
אֹותנּו ג ַָּּאל עִ ָּמ ֶהםֶ .שנֶאֱ ַּמר ,וְ ָּ
בֹותינ ּו בִ לְבָּ ד ג ַָּּאל הַּ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּואֶ ,אּלָּא ַּאף ָּ
אתי ִמ ִמצְ ָּר ִים .ל ֹא ֶאת אֲ ֵ
עָּ ָֹּשה ד' לִי בְ צֵ ִ
בֹותינּו:
אֹותנּו ל ֶָּתת לָּנּו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ְִשבַּ ע לַּאֲ ֵ
הֹוצִ יא ִמשָּ ם לְמַּ עַּ ן הָּ בִ יא ָּ
 )8קטע בהגדת פסח מיד אחרי "והיא שעמדה"
צֵ א ּולְמַּ ד מַּ ה בִ ֵקש לָּבָּ ן הָּ אֲ ַּר ִמי ַּלעֲשֹוֹת ְל ַּי ֲעקֹב ָּאבִ ינּו ,שֶ פ ְַּרעֹה ל ֹא ָּגזַּר ֶאּלָּא עַּ ל ַּהזְ כ ִָּרים וְ לָּבָּ ן ִב ֵקש לַּ עֲקֹור ֶאת הַּ כֹל
שֶ נֶאֱ מַּ ר ,אֲ ַּר ִמי אֹבֵ ד ָּאבִ י ַּוּי ֵֶרד ִמצְ ַּריְמָּ ה ַּו ָּּיגָּר שָּ ם בִ ְמ ֵתי ְמעָּ טַּ ,וי ְִהי שָּ ם לְגֹוי גָּדֹול עָּ צּום ו ָָּּרב:
 )9אבני משפט ,הרב שלמה פיק על שיעורים של רב יוסף דוב סולוביצ'יק ,דף 191
המצווה המרכזית בליל הסדר ,היא סיפור יציאת מצרים מו"ר הרב יוסף דב סולובייציק זצ"ל ('הרב' בפי תלמידיו)
הרחיב פעם אחר פעם אודות מהות מצווה זו ומרכיביה .באחד משיעוריו בבית כנסת מוריה ,דן הרב במצוות סיפור
יציאת מצרים ובתשובה לבן החכם .לדעת הרב אחד המרכיבים של סיפור יציאת מצרים הוא תלמוד תורה ,כלומר
לימוד הלכות הפסח .מקבילה לדברי בעל ההגדה "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה וכו' והיו
מצפלין ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית",
נמצא בתוספתא מסכת פסחים "חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה אפילו בינו לבין בנו אפילו בינו לבין
עצמו אפילו בינו לבין תלמידו .מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד והיו עסוקין
בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגבר הגביהו מלפניהן ונועדו והלכו להן לבית המדרש ".בתוספתא המוקד הוא
תלמוד תורה והרב הגדיר ואת כך לימוד הלכות פסח הוא קיום סיפור יציאת מצרים...
 )10שולחן ערוך ,אורח חיים תעג:ז
אם אין לו בן אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל את עצמו ואפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה וכו׳
 )11דברים כו:ה
ל ֹאֵ -תלְֵך ָּרכִ יל בְ עַּ מֶ יָך ל ֹא ַּת ֲעמֹד עַּ לּ-דַּ ם ֵרעֶ ָך אֲ נִי יְהֹוָּה:
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ל ֹאִ -ת ְר ֶאה ֶאת-שֹור ָּא ִחיָך אֹו ֶאתֵֹ -שיֹו נִּדָּ ִחים וְ ִה ְתעַּ ּל ְַּמ ָּת מֵ הֶ ם הָּ שֵ ב ְת ִשיבֵ ם ל ְָּא ִחיָך :וְ ִאם-ל ֹא ָּקרֹוב ָּא ִחיָך ֵאלֶיָך וְ ל ֹא
יתָך וְ הָּ יָּה עִ ְמָך עַּ ד ְּדרֹש ָּא ִחיָך אֹתֹו וַּהֲ שֵ בֹתֹו לֹו:
יְדַּ עְ תֹו וַּאֲ סַּ פְ תֹו ֶאל-תֹוְך בֵ ֶ
 )12משנה ,פסחים י':ד
ולפי דעתו של בן ,אביו מלמדו .מתחיל בגנות ומסים בשבח ,ודורש מארמי אובד אבי ,עד שיגמור כל הפרשה כולה:
 )13אסתר א:ו
ּות ֵכלֶת ָּאחּוז בְ חַּ בְ לֵי-בּוץ וְ ַּא ְרגָּמָּ ן עַּ ל-גְ לִילֵי כֶסֶ ף וְ עַּ מּודֵ י ֵשש ִמּטֹות | ז ָָּּהב ָּוכ ֶֶסף עַּ ל ִר ְצפַּת בַּ ַּהט-וָּ ֵשש וְ דַּ ר
כַּרפַּס ְ
חּור ְ
וְ סֹחָּ ֶרת:
 )14בראשית לז:ג עם פירוש רש"י ,מגילה יב.
תנֶת פ ִַּסים:
וְ יִ ְֹש ָּר ֵאל ָּאהַּ ב ֶאת-יֹוסֵ ף ִמכָּל-בָּ נָּיו כִ י-בֶ ן-זְ ֻקנִים הּוא לֹו וְ עָּ ָֹּשה לֹו כְ ֹ
פסים  -לשון כלי מלת (שבת י ,):כמו כרפס ותכלת...

"כרפס" אמר רבי יוסי בר חנינא :כרים של פסים...
 )15שמות יב:ז
לָּקחּו ִמן-הַּ ּדָּ ם וְ נ ְָּתנּו עַּ לְ -ש ֵתי הַּ ְמזּוזֹת וְ עַּ ל-הַּ מַּ ְשקֹוף עַּ ל הַּ בָּ ִתים אֲ שֶ ר-י ֹאכְ לּו אֹתֹו בָּ ֶהם:
וְ ְ
 )16שמות יב:ד
ּושכֵנֹו הַּ ָּקרֹב ֶאל-בֵ יתֹו בְ ִמכְ ַּסת ְנ ָּפשֹת ִאיש לְפִ י ָּאכְ לֹו ָּתכֹסּו עַּ לַּ -ה ֶשה:
יִמעַּ ט הַּ בַּ יִת ִמ ְהיֹות ִמשֶ ה וְ ל ַָּּקח הּוא ְ
וְ ִאםְ -
 )17פסחים צא.
תלמוד לומר באחד שעריך ,לא אמרו אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחד.
 )18בראשית לז:לא-לב
תנֶת ַּהפ ִַּסים ַּוּי ִָּביאּו ֶאל-אֲ ִביהֶ ם
ְשּלְחּו ֶאת-כְ ֹ
תנֶת בַּ ּדָּ םַּ :וי ַּ
שעִ יר עִ זִ ים וַּ ּי ְִטבְ לּו ֶאת-הַּ ֻכ ֹ
יֹוסף וַּּיִ ְשחֲ טּו ְ ֹ
תנֶת ֵ
וַּּיִקחּו ֶאת-כְ ֹ
ְ
תנֶת בִ נְָך ִהוא ִאם-ל ֹא:
ֹאמרּו ז ֹאת מָּ צָּ אנּו הַּ כֶר-נָּא הַּ כְ ֹ
וַּּי ְ
 )19תהילים צב:ג
לְהַּ גִ יד בַּ ב ֶֹקר חַּ ְסּדֶ ָך וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַּ ּלֵילֹות:
 )20מדרש ,ויקרא רבה לב:ה
בשביל ד׳ דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את שמם ואת לשונם...
 )21שמות ב:יג
וַּ ּיֵצֵ א בַּ ּיֹום הַּ שֵ נִי וְ ִהנֵה ְשנֵי-אֲ נ ִָּשים עִ בְ ִרים ִנצִ ים וַּּי ֹאמֶ ר ל ָָּּרשָּ ע לָּמָּ ה ַּתכֶה ֵרעֶ ָך:
 )22אסתר ד:טז-יז
לשת י ִָּמים ַּל ְילָּה וָּיֹום גַּם-אֲ נִי וְ ַּנ ֲער ַֹּתי
ְהּודים ַּהנ ְִמצְ ִאים בְ שּושָּ ן וְ צּומּו עָּ לַּי וְ ַּאל-ת ֹאכְ לּו וְ ַּאלִ -ת ְשתּו ְש ֶ
לְֵך כְ נֹוס ֶאת-כָּל-הַּ ּי ִ
ש כְ כֹל אֲ ֶשרִ -צּוְ ָּתה עָּ לָּיו ֶא ְס ֵתר:
ָּאצּום כֵן ּובְ כֵן ָּאבֹוא ֶאל-הַּ מֶ לְֶך אֲ שֶ ר ל ֹא-כַּּדָּ ת וְ כַּאֲ שֶ ר ָּאבַּ ְד ִתי ָּאבָּ ְד ִתיַּ :ו ַּּי ֲעבֹר ָּמ ְר ָּּדכָּי ַּוּיַּעַּ ֹ
 )23אסתר י':ג
זַּרעֹו:
ְהּודים וְ ָּרצּוי ְלרֹב ֶאחָּ יו ּד ֵֹרש טֹוב לְעַּ מֹו וְ דֹבֵ ר ָּשלֹום לְ כָּלְ -
ְהּודי ִמ ְשנֶה לַּמֶ לְֶך אֲ חַּ ְשוֵרֹוש וְ גָּדֹול ַּלּי ִ
כִ י | ָּמ ְר ֳּּדכַּי ַּהּי ִ
 )24שמות ג:כב ,יב:לה
לְתם ֶאתִ -מ ְצ ָּריִ ם:
יתּה כְ לֵי-כֶסֶ ף ּוכְ לֵי זָּהָּ ב ּו ְֹשמָּ ֹלת וְ ַֹּש ְמ ֶתם עַּ לְ -בנֵיכֶם וְ עַּ לְ -בנ ֵֹתיכֶם וְ ִנצַּ ֶ
ּומג ַָּּרת בֵ ָּ
וְ שָּ אֲ לָּה ִאשָּ ה ִמ ְש ֶכנ ְָּתּה ִ
ּובְ נֵי-יִ ְֹש ָּר ֵאל עָּ שֹּו כִ ְדבַּ ר מֹשֶ ה ַּו ִּי ְשאֲ לּו ִמ ִמצְ ַּריִם כְ לֵי-כֶסֶ ף ּוכְ לֵי זָּהָּ ב ּו ְֹש ָּמֹלת:
 )25אסתר ט:י'
ְהּודים הָּ ָּרגּו ּובַּ בִ זָּה ל ֹא שָּ לְחּו ֶאת-י ָָּּדם:
ֲע ֶֹש ֶרת בְ נֵי הָּ מָּ ן בֶ ןַּ -ה ְמדָּ ָּתא צ ֵֹרר הַּ ּי ִ
 )26מדרש ,ויקרא רבה לב:ה
בשביל ד׳ דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את שמם ואת לשונם  ...ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה.
 )27פירוש רש"י על במדבר כו:ה

משפחת החנכי  -לפי שהיו האומות מבזין אותם ,ואומרים ,מה אלו מתייחסין על שבטיהם ,סבורין הן שלא שלטו המצריים
באמותיהם ,אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם ,לפיכך הטיל הקב״ה שמו עליהם ,ה״א מצד זה ויו״ד מצד זה ,ת
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לומר ,מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם ,וזה הוא שמפורש על ידי דוד ,שבטי יה עדות לישראל (תהלים קכב ,ד ,).השם
הזה מעיד עליהם לשבטיהם ,לפיכך בכולם כתב החנכי הפלאי...

 )28ראש השנה טז:
ואמר רבי יצחק :חייב אדם להקביל פני רבו ברגל...
 )29מנחות סח:
יתיב רבי טרפון וקא קשיא ליה :מה בין קודם לעומר לקודם שתי הלחם? אמר לפניו יהודה בר נחמיה :לא ,אם
אמרת קודם לעומר שכן לא הותר מכללו אצל הדיוט ,תאמר קודם לשתי הלחם שהותר מכללו אצל הדיוט? שתק
רבי טרפון ,צהבו פניו של רבי יהודה בן נחמיה .אמר לו רבי עקיבא :יהודה ,צהבו פניך שהשבת את זקן ,תמהני אם
תאריך ימים.
 )30מכות כד:
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים ,כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם .כיון שהגיעו להר הבית ,ראו שועל שיצא
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
אני מצחק ,דכתיב( :ישעיהו ח׳) ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בין יברכיהו ,וכי מה ענין
אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שנ ִי אלא ,תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של
אוריה ,באוריה כתיב( :מיכה ג׳) לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו׳ ],בזכריה כתיב( :זכריה ח׳) עוד ישבו זקנים
וזקנות ברחובות ירושלם ,עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה ־ הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה,
עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת .בלשון הזה אמרו לו :עקיבא ,ניחמתנוִ
עקיבא ,ניחמתנו.
 )31מיכה ג:יב
לָּכֵן בִ גְ ַּל ְלכֶם צִ ּיֹון ָֹּשדֶ ה ֵתחָּ ֵרש וִ ירּושָּ ַּלם עִ ּיִין ִת ְהיֶה וְ הַּ ר הַּ בַּ יִת לְבָּ מֹות יָּעַּ ר:
 )32זכריה ח:ד
כֹה ָּאמַּ ר ד' צְ בָּ אֹ-ות עֹד י ְֵשבּו זְ ֵקנִים ּוזְ ֵקנֹות בִ ְרחֹבֹות יְרּושָּ לָּם וְ ִאיש ִמ ְשעַּ נְתֹו ְביָּדֹו ֵמרֹב י ִָּמים:
 )33בראשית לא:ב-ג
ּולְמֹולַּד ֶתָך וְ ֶא ְהיֶה
ְ
בֹותיָך
וַּ ּי ְַּרא ַּי ֲעקֹב ֶאת-פְ נֵי לָּבָּ ן וְ ִהנֵה ֵאינֶנּו עִ מֹו כִ ְתמֹול ִשלְשֹום :וַּּי ֹאמֶ ר ד' ֶאלַּ -י ֲעקֹב שּוב ֶאלֶ -א ֶרץ אֲ ֶ
עִ מָּ ְך:
 )34בראשית לא:כ
וַּּיִגְ נֹב ַּי ֲעקֹב ֶאת-לֵב לָּבָּ ן הָּ אֲ ַּר ִמי עַּ ל-בְ לִי ִהגִ יד לֹו כִ י ב ֵֹרחַּ הּוא:
 )35בראשית לא:נג
פַּחד ָּא ִביו ִי ְצחָּ ק:
יהם וַּּיִ שָּ בַּ ע ַּי ֲעקֹב ְב ַּ
ֹלקי ַּאבְ ָּרהָּ ם וֵאֹלהֵ י נָּחֹור י ְִשפְ טּו בֵ ינֵינּו אֱ ֹל ֵקי אֲ בִ ֶ
אֱ ֵ
 )36פירוש תרגום יונתן על במדבר כב:ה
ושדר עזגדין לות לבן ארמי הוא בלעם דבעא למבלוע ית עמא בית ישראל.
 )37מדרש תנחומא ,ויצא יג ,ילקוט שמעוני ,שמות ב:רמז
...ובלעם זה לבן שנאמר ארמי אובד אבי (דברים כו) ועל שבקש לכלות ישראל נקרא ארמי...
...ויעזוב את בלעם הקוסם הוא לבן...
 )38דברים לד:טז
מֹואב מּול בֵ ית פְ עֹור וְ ל ֹא-יָּדַּ ע ִאיש ֶאתְ -קב ָֻּרתֹו עַּ ד ַּהּיֹום ַּהזֶה:
וַּ ּי ְִקבֹר אֹתֹו בַּ גַּי בְ ֶא ֶרץ ָּ
 )39שמות יב:ח
וְ ָּאכְ לּו ֶאת-הַּ בָּ ָֹּשר בַּ ַּּל ְילָּה הַּ זֶה צְ לִיֵ -אש ּומַּ צֹות עַּ לְ -מר ִֹרים י ֹאכְ לֻהּו:
 )40שולחן ערוך ,אורח חיים ס:ד ,סג:ד
י״א שאין מצות צריכות כוונה וי״א שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצוה וכן הלכה:
עיקר הכוונה הוא בפסוק ראשון הלכך אם קרא ולא כוון לבו בפסוק ראשון לא יצא י״ח וחוזר וקורא ואפי׳ למ״ד
מצות אינן צריכות כוונה מודה הכא:
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