
 

 

 ברית הפסח בין ה' לבין עמו  -  בדמייך חיי' 

  המצרים   על  הבאת  אשר  המשפטים  על),  ט"קי   תהלים(  צדקך  משפטי  על  -  פסיקתא דרב כהנא .1
  שתי אלא   בהם  שיגאלו  מצות  בידם   היו  שלא,  במצרים  אבתינו  עם שעשית   צדקה ועל ,  במצרים 

  חיי   בדמיך   לך  ואומר   בדמיך  מתבוססת  ואראך   עליך   ואעבור   ד"הה,  מילה  ודם   פסח  דם ,  מצות
 מילה  ודם פסח דם,  בדמיך ), ו : טז יחזקאל (

  לך   להיות  עולם  לברית  לדרתם  אחריך  זרעך  ובין   ובינך  ביני   בריתי  את   והקמתי  בראשית יז,ו: .2
 אחריך   ולזרעך להים - לא

בני בכרי ישראל: ואמר אליך שלח את בני    ה' ואמרת אל פרעה כה אמר  :  כג -שמות ד, כב .3
 ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך 

ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד    : יג-שמות יב, יב  .4
: והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם  ה'אלהי מצרים אעשה שפטים אני    בהמה ובכל

 שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא  יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים 
אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון  ה'  וידבר  :  במדבר ט .5

עשר יום בחדש הזה בין הערבים תעשו    לאמר: ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו: בארבעה
ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם  ...  אתו במעדו ככל חקתיו וככל  משפטיו תעשו אתו:  

ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא: ויאמרו האנשים  
במעדו בתוך בני   ה'  ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את  קרבן

ה לכם או  דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחק  ...ישראל:  
ל ועשה פסח  יעשו אתו על מצות    ה'לדרתיכם  בין הערבים  יום  בחדש השני בארבעה עשר 

ומררים יאכלהו: לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו ככל חקת הפסח יעשו אתו: והאיש  
  ה' ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן  ר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח  אש

 לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא 
 המזוזות  שתי ועל  המשקוף  על ,  שם  היו  מזבחות  שלשה:  יוסף  רב  תנא  -  פסחים צו. .6
שחיטתן בכל מקום בעזרה, ודמן טעון    - הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים    זבחים נו,ב: .7

 מתנה אחת, ובלבד שיתן כנגד היסוד. 
היא שצונו לשחוט שה הפסח ביום ארבעה עשר מניסן והוא אמרו יתעלה    ספר המצוות נה  .8

ו  (בא יב) ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים. ומי שעבר על צווי זה ולא הקריבו בזמנ
 במזיד חייב כרת. בין איש בין אשה 

היא שצונו לאכול כבש הפסח ליל חמשה עשר מניסן בתנאיו הנזכרים והוא שיהיה צלי    שם נו  .9
ושייאכל בבית אחד ושייאכל עם מצה ומרור והוא אמרו ית' (בא יב) ואכלו את הבשר בלילה  

בשר כמו שאמר ואכלו  הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. .. לפי שעיקר המצוה אכילת ה
 את הבשר בלילה הזה 

עוד נגע אחד פרש"י פרשה זו נאמרה לו למשה בעמדו לפני פרעה. שהרי    חזקוני שמות יא א:  .10
כשיצא מלפניו לא הוסיף משה ראות פניו אך חוץ לכרך היה כמו שמצינו הנה יוצא המימה.  

 לפרעה כחצות הלילה   ונמצא במדרש הגביהו הקדוש ברוך הוא למעלה מי' טפחים ואח"כ השיב 
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