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Korban Pesach: The Nation-Making Sacrifice 
 

 קרבן פסח בתורה שבכתב 
 

 נא -שמות פרק יב, א. 1
ֶדש ַהֶזה  ר: )ב( ַהחֹּ ן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּ ֶשה ְוֶאל ַאֲהרֹּ ָוק ֶאל מֹּ ֹּאֶמר ְיקֹּ ְלָחְדֵשי    ָלֶכםרֹּאש ֳחָדִשים ִראשֹון הּוא   ָלֶכם)א( ַוי

ָרֵאלַהָשָנה: )ג( ַדְברּו ֶאל  ֶדש ַהֶזה    ָכל ֲעַדת ִישְׂ ר ֶבָעשֹּר ַלחֹּ ת ֶשה  ְלֵבית ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיש שֶ ֵלאמֹּ : )ד( ְוִאם ִיְמַעט  ַלָבִיתָאבֹּ

ב ֶאל ִמְהיֹות ִמֶשה   ַהַבִית ת ֵביתֹו ְוָלַקח הּוא ּוְשֵכנֹו ַהָקרֹּ ּסּו ַעל ַהֶשה: )ה( ֶשה ָתִמים ָזָכר ֶבן   ְבִמְכַסת ְנָפשֹּ ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ָתכֹּ

תֹו ָשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהְכָבִשים ּוִמן ָהִעִזים ִתָקחּו: )ו( ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְשֶמֶרת ַעד ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום לַ  ֶדש ַהֶזה ְוָשֲחטּו אֹּ ל  חֹּ כֹּ

ָרֵאל ַהל ֲעַדת ִישְׂ ת ְוַעל ַהַמְשקֹוף ַעל בֵ  קְׂ תֹו ָבֶהם:   ַהָבִתיםין ָהַעְרָבִים: )ז( ְוָלְקחּו ִמן ַהָדם ְוָנְתנּו ַעל ְשֵתי ַהְמזּוזֹּ ֹּאְכלּו אֹּ ֲאֶשר י

ֹּאְכֻלהּו: )ט( ַאל תֹּאְכלּו ִממֶ  ִרים י ּנּו ָנא ּוָבֵשל ְמֻבָשל ַבָמִים ִכי ִאם  )ח( ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר ַבַלְיָלה ַהֶזה ְצִלי ֵאש ּוַמּצֹות ַעל ְמרֹּ

ֶקר בָ  ָתר ִמֶמּנּו ַעד בֹּ ֶקר ְוַהּנֹּ פּו: )יא( ְוָכָכה תֹּאְכלּו  ְצִלי ֵאש רֹּאשֹו ַעל ְכָרָעיו ְוַעל ִקְרבֹו: )י( ְולֹּא תֹוִתירּו ִמֶמּנּו ַעד בֹּ ֵאש ִתְשרֹּ

תֹו ָמְתֵניֶכם ֲחגִֻרים ַנֲעֵליֶכם ְברַ  ָוק: )יב( ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹּ תֹו ְבִחָפזֹון ֶפַסח הּוא ַליקֹּ ְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶתם אֹּ

ָוק: )יג( ְוָהָיה ַהָדם  ִטים אֲ ַבַלְיָלה ַהֶזה ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשפָ  ִני ְיקֹּ

ת ַעל  ִתי ְבֶאֶרץ ִמצְ  ַהָבִתיםָלֶכם ְלאֹּ ָרִים: ֲאֶשר ַאֶתם ָשם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָדם ּוָפַסְחִתי ֲעֵלֶכם ְולֹּא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְשִחית ְבַהכֹּ

תֹו חַ  ֶתם אֹּ ֵתיֶכם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחגֻהּו: )טו( ִשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות תֹּאֵכלּו ַאְך  )יד( ְוָהָיה ַהיֹום ַהֶזה ָלֶכם ְלִזָכרֹון ְוַחגֹּ רֹּ ָוק ְלדֹּ ג ַליקֹּ

ר  ן ַעד  יֹום ַהְשִבִעי:  ִמָבֵתיֶכםַביֹום ָהִראשֹון ַתְשִביתּו ְשאֹּ ֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפש ַהִהוא ִמִיְשָרֵאל ִמיֹום ָהִראשֹּ )טז(   ִכי ָכל אֹּ

ֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם ָכל ְמָלאָכה לֹּא ֵיָעֶשה ָבֶהם ַאְך  ֶדש ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִמְקָרא קֹּ ֲאֶשר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפש הּוא   ּוַביֹום ָהִראשֹון ִמְקָרא קֹּ

ֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהיֹום  ְלַבדֹו ֵיָעֶשה ָלֶכם: )יז( ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַמּצֹות ִכי ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה הֹו

ת ַעד יֹום ָהאֶ  ֶדש ָבֶעֶרב תֹּאְכלּו ַמּצֹּ ן ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלחֹּ ֵתיֶכם ֻחַקת עֹוָלם: )יח( ָבִראשֹּ רֹּ ֶדש ָבָעֶרב:  ַהֶזה ְלדֹּ ָחד ְוֶעְשִרים ַלחֹּ

ר ֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְשָרֵאל ַבֵגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ: )כ(   ְבָבֵתיֶכםלֹּא ִיָמֵצא  )יט( ִשְבַעת ָיִמים ְשאֹּ ִכי ָכל אֹּ

 ֹּ ֶשה ְלָכל ִזְקֵני ִיְשָרֵאל ַוי ֵתיֶכם תֹּאְכלּו ַמּצֹות: פ )כא( ַוִיְקָרא מֹּ ל מֹוְשבֹּ אֶמר ֲאֵלֶהם ִמְשכּו ּוְקחּו  ָכל ַמְחֶמֶצת לֹּא תֹּאֵכלּו ְבכֹּ

ֵתיֶכם צֹּאן  ָלֶכם חֹּ פְׂ ִמשְׂ ל ְשֵתי  ְוַשֲחטּו ַהָפַסח: )כב( ּוְלַקְחֶתם ֲאגַֻדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶתם ַבָדם ֲאֶשר ַבַּסף ְוִהַגְעֶתם ֶאל ַהַמְשקֹוף ְואֶ  לְׂ

ת ִמן ַהָדם ֲאֶשר ַבָּסף ְוַאֶתם לֹּא ֵתְצאּו  ף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת ַהָדם   ֵביתֹו ִאיש ִמֶפַתח   ַהְמזּוזֹּ ָוק ִלְנגֹּ ֶקר: )כג( ְוָעַבר ְיקֹּ ַעד בֹּ

ָוק ַעל ַהֶפַתח ְולֹּא ִיֵתן ַהַמְשִחית ָלבֹּא ֶאל  ת ּוָפַסח ְיקֹּ ף: )כד( ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהדָ   ָבֵתיֶכםַעל ַהַמְשקֹוף ְוַעל ְשֵתי ַהְמזּוזֹּ ָבר  ִלְנגֹּ

אּו ֶאל ָהָאֶרץַהֶזה ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם: )כה(  ָדה   ְוָהָיה ִכי ָתבֹּ ָוק ָלֶכם ַכֲאֶשר ִדֵבר ּוְשַמְרֶתם ֶאת ָהֲעבֹּ ֲאֶשר ִיֵתן ְיקֹּ

ֹּאת ָלֶכם: )כז( ַוֲאַמְר  ָדה ַהז ֹּאְמרּו ֲאֵליֶכם ְבֵניֶכם ָמה ָהֲעבֹּ ָוק ֲאֶשר ָפַסח ַעל  ַהזֹּאת: )כו( ְוָהָיה ִכי י   ָבֵתיֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא ַליקֹּ

ד ָהָעם ַוִיְשַתֲחוּו: )כח( ַוֵיְלכּו ַוַיֲעשּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַכֲאֶשר ִצָּוה    ָבֵתינּוְבֵני ִיְשָרֵאל ְבִמְצַרִים ְבָנְגפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת  ִהִּציל ַוִיקֹּ

ֶשה וְ  ָוק ֶאת מֹּ ן ֵכן ָעשּו: ס  ְיקֹּ  ַאֲהרֹּ

ן  ֶשה ְוַאֲהרֹּ ָוק ֶאל מֹּ ֹּאֶמר ְיקֹּ ֹּאַכל בֹו)מג( ַוי ֹּאת ֻחַקת ַהָפַסח ָכל ֶבן ֵנָכר לֹּא י תֹו ָאז  ז : )מד( ְוָכל ֶעֶבד ִאיש ִמְקַנת ָכֶסף ּוַמְלָתה אֹּ

ֹּאַכל בֹו: )מו(  ֹּאַכל בֹו: )מה( תֹוָשב ְוָשִכיר לֹּא י ִמן ַהָבָשר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹּא ִתְשְברּו   ַהַבִיתֵיָאֵכל לֹּא תֹוִציא ִמן  ֶאָחד  ְבַבִית י

תֹובֹו: )מז(  ָרֵאל ַיֲעשּו אֹּ ָוק ִהמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעשֹּתֹו ְוָהָיה   ְוִכי ָיגּור ִאְתָך ֵגר: )מח( ָכל ֲעַדת ִישְׂ ְוָעָשה ֶפַסח ַליקֹּ

ֹּאַכל בֹו: )מט( תֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח ְוַלֵגר ַהָגר ְבתֹוְכֶכם: )נ( ַוַיֲעשּו ְכֶאְזַרח ָהָאֶרץ וְ  ָרֵאלָכל ָעֵרל לֹּא י ֵני ִישְׂ ַכֲאֶשר   ָכל בְׂ

ָוק ֶאת בְ  ן ֵכן ָעשּו: ס )נא( ַוְיִהי ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה הֹוִציא ְיקֹּ ֶשה ְוֶאת ַאֲהרֹּ ָוק ֶאת מֹּ ֵני ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל  ִצָּוה ְיקֹּ

ָתם: פ  ִצְבאֹּ

 

 קרבן פסח: קרבן יחיד או קרבן ציבור 
 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף נא עמוד א . 2

פסח   -ותנא, מאי שנא פסח דקרי ליה קרבן יחיד, ומאי שנא חגיגה דקרי לה קרבן ציבור? אי משום דאתי בכנופיא ...

 .. שני, דלא אתי בכנופיא. איכא פסח  -נמי אתי בכנופיא! 

 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סב עמוד ב . 3

 אינו בציבור כביחיד.  -ישנו בציבור כביחיד, לאוכליו ושלא לאוכליו  -לשמו ושלא לשמו 
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 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סד עמוד א . 4

וישראל. נכנסה כת הראשונה,  קהל ועדה   -משנה. הפסח נשחט בשלש כתות שנאמר ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל  

יצתה כת ראשונה ונכנסה כת שניה, יצתה שניה נכנסה  ..נתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה, תקעו הריעו ותקעו.

שלשו, אף על פי   -שנו, ואם שנו  -שלישית. כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית. קראו את ההלל, אם גמרו 

 מימיהם של כת שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע ה' מפני שעמה מועטין.  שלא שלשו מימיהם. רבי יהודה אומר:

 

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת זבחים הקדמה . 5

והסוג הרביעי קרבן יחיד כעין קרבן צבור. והוא קרבן פסח ששוחט כל אדם ביום ארבעה עשר בניסן כמו שנתבאר  

שבת ואת הטומאה כמו קרבן צבור, לפי שהכלל אצלנו  אבל דמיון סוג זה לקרבן צבור לפי שהוא דוחה את ה..בפסחים.

 כל קרבן שקבוע לו זמן דוחה את השבת ואת הטומאה, וכל שאין קבוע לו זמן אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה 

 

 "בית" וציבור בפרשנות והלכה  
 

 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב פסוק ד . 6

קרוב לביתו ר' שמע' או' אף פסח דורות שכינו קרוב לביתו וכל כך לא דברה   שכינו קרוב לביתו ואין פסח דורות שכינו

תורה אלא מפני דרכי שלום שלא יהא אדם מניח אהבו ושכניו מכיריו ומיודעיו ואחד מבני עירו והולך ועושה פסח אצל  

 אחרים שנ' טוב שכן קרוב מאח רחוק )מש' כז י( 

 

 ה ג מסכתא דפסחא פרש -מכילתא דרבי ישמעאל בא  . 7

במכסת נפשות. אין מכסת אלא מנין שישחטנו למנוייו ואם שחטו שלא למנייו עבר על מצוה. שומע אני שיהא כשר.  

 ת"ל איש לפי אכלו תכוסו. שנה עליו הכתוב לפסול. 

 

 מסכתא דפסחא פרשה טו  -מכילתא דרבי ישמעאל בא  . 8

אינו אלא בבית אחד כמשמעו כשהוא אומר על  בבית אחד יאכל. בחבורה א' הכתוב מדבר. אתה אומר בחבורה א' או 

הבתים אשר יאכלו אותו בהם הא למדנו שהוא נאכל בבתים הרבה הא מה ת"ל בבית אחד יאכל בחבורה אחת. מכאן  

 אמרו הפסח נאכל בשני מקומות ואין נאכל בשתי חבורות 

 

 רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ב הלכה ב . 9

שיהיה ראוי לאכול את כולו, ומשתדלין שלא ישחט לכתחלה על יחיד שנאמר  יחיד ששחט את הפסח לעצמו כשר, והוא  

 יעשו אותו. 

 

 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב פסוק ג . 01

 )ג(. דברו אל כל עדת בני ישראל מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. 

 

 מסכתא דפסחא פרשה טו  -מכילתא דרבי ישמעאל בא  . 11

משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם וגו' יכול כשם שפסח מצרים אינו כשר   כל עדת ישראל. למה נאמר לפי שהוא אומר

אלא למשפחה אף פסח דורות אינו כשר אלא למשפחה ת"ל כל עדת ישראל מגיד שפסח דורות בא בערכובי'  

 בערבוביא/. /

 

 רמב"ן שמות פרק יב פסוק מג . 12

ושבירת עצם, ופסח הגר, והן מצות מיד  והוסיפה זאת הפרשה מצות רבות, איסור בן נכר וערל, והוצאה מן הבית, 

ולדורות, והשלים בה כי עשו בני ישראל כל זה ועשו כאשר צוה ה'. ואמר בכאן, כל בני ישראל, לבאר שלא היה בהם  

 אחד עובר את פי ה' בכל אלה ובכל אשר צוה בדיני הפסח בכל הפרשיות הנזכרות. 

 

 מסכתא דפסחא פרשה יב  -מכילתא דרבי ישמעאל בא  . 31

 והיה כי תבאו אל הארץ תלה הכתוב לעבודה זו מביאתן לארץ ולהלן. 
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 תלמוד בבלי מסכת הוריות דף ג עמוד א . 14

גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים למה לי? שמע מינה: הני הוא דאיקרי קהל, אבל    מכדי כתיב וכל ישראל עמו, קהל...

 הנך לא איקרי קהל. 

 

 מסכתא דפסחא פרשה טו  -מכילתא דרבי ישמעאל בא  . 15

וכי יגור אתך גר ועשה פסח לה', שומע אני כיון שנתגייר יעשה פסח מיד ת"ל והיה כאזרח הארץ מה אזרח בי"ד אף גר  

 בי"ד.

 

 

16. R. Samson Raphael Hirsch, Shemot 12, Feldheim  

 to appoint – denotes a society united by a common calling, a ,יעד from the root – עדה  .עדת

community. 

 the parental home, which can comprise several families, all united in attachment to a :לבית אבת

common ancestor. Hence  בית אב can comprise a whole tribe. 

 .an individual home :לבית

… 

In declaring ולקחתי אתכם לי ליעם (above, 6:7), G-d announced the positive objective of the  גאולה 

from Egypt. Stated in the idiom of our own times, what G-d wanted to create was not an 

“ecclesiastical congregation” to worship Him, but a people, a nation, a society. From this 

redemption must emerge a state whose whole social existence is to be rooted in G-d, built by 

Him, founded upon Him, fashioned by Him, and dedicated to Him. And it was with the קרבן פסח 

that G-d laid the foundation stone of this edifice… 

By permitting one individual to “take” a lamb and “slaughter” it for several other individuals-

which meant that one man was authorized to act on behalf of his fellow man in both civil and 

religious matters, a concept expressed by the dictum  שלוחו של אדם כמותו (Kiddushin 41b) – G-d 

declared that all were equal before Him and before the Law… 

Once these individuals, with the receipt of their rightful independence, were enabled to stand tall, 

the state-building Word of G-d gathered them, first into families… 

 denote the independent constituents who are responsible for the עדה .is the national entity ישראל

fulfillment of the nation’s mission: the community. קהל denotes the highest echelons of 

government and leadership: the nation’s representatives. These three groups are immortalized in 

the שלוש כתות of  שחיטת הפסח (Pesachim 64a).  

At this moment of emergence into a new life, each individual, each household, each family, and 

the entire community, as a whole and as individuals, are to see themselves, in their relationship 

to G-d, as a שה.  

 

 "החדש הזה לכם" 
 

 מדרש אגדה )בובר( שמות פרשת בא פרק יב סימן ב . 71

ד"א החדש הזה לכם. חשבונן של חדשים, שמיום שבראתי את עולמי הייתי מחשב חדשים ומעבר עוברים, מיכן ואילך  

 מסור בידכם ואין אתם מסורים בידו: 

 

 מסכתא דפסחא פרשה א  -מכילתא דרבי ישמעאל בא  . 18

החדש הזה לכם ולא מנה בו אדם הראשון אתה אומר לכם ולא מנה בו אדם הראשון או אינו אלא לכם ולא לגוים  

כשהוא אומר ראשון הוא לכם הרי לכם ולא לגוים אמור. הא מה ת"ל לכם לכם ולא מנה בו אדם הראשון נמצינו למדין  

 לבנה והגוים לחמה. שישראל מונין ל
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 ספורנו שמות פרק יב פסוק ב . 19

)ב( החדש הזה לכם ראש חדשים. מכאן ואילך יהיו החדשים שלכם, לעשות בהם כרצונכם, אבל בימי השעבוד לא היו  

ימיכם שלכם, אבל היו לעבודת אחרים ורצונם, לפיכך ראשון הוא לכם לחדשי השנה. כי בו התחיל מציאותכם  

 הבחיריי:

 

 כקרבן אמונה קרבן פסח
 

 שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה טז . 02

ג ד"א משכו וקחו לכם צאן הה"ד )תהלים צז( יבושו כל עובדי פסל, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לשחוט  

הפסח, אמר לו משה רבון העולם הדבר הזה היאך אני יכול לעשות אי אתה יודע שהצאן אלהיהן של מצרים הן, שנאמר 

אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך אין ישראל יוצאין  נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו, )שמות ח( הן 

, וכן מצינו שעשה, שבאותו הלילה  מכאן עד שישחטו את אלהי מצרים לעיניהם שאודיע להם שאין אלהיהם כלום

ריהם הרוגים ואלהיהן  והיו המצרים רואים בכו ובו בלילה שחטו ישראל פסחיהן ואכלוהכה בכוריהם של מצרים 

שחוטין ולא היו יכולין לעשות כלום, שנאמר )במדבר לג( ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם כל בכור ובאלהיהם  

 עשה ה' שפטים, הוי יבושו כל עובדי פסל. 

 

 ספר החינוך פרשת בא מצוה יג . 21

בו משומד, אחר שאנו עושין אותו   משרשי מצוה זו, מה שכתוב בשחיטתו, לזכר ניסי מצרים, ועל כן ראוי שלא יאכל 

לאות ולזכרון שבאנו באותו הזמן לחסות תחת כנפי השכינה ונכנסנו בברית התורה והאמונה, אין ראוי שנאכיל ממנו  

למי שהוא הפך מזה שיצא מן הכלל וכפר באמונה. ועל כיוצא בזה נאמר בתלמוד לפעמים סברא הוא, כלומר ואין צריך  

 ראיה אחרת.

 

 

 

 

 

 

 

 


