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 ד"בס

 !בדמייך חיי ?בדמייך חיי

 הרב מואיז נבון
 

  נא-א, יב פרק שמות

 (א )ָוק ַויֹּאֶמר ֶשה ֶאל ְיקֹּ ן ְוֶאל מֹּ ר ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ַאֲהרֹּ ֶדש( ב: )ֵלאמֹּ  ֳחָדִשים רֹּאש ָלֶכם ַהֶזה ַהחֹּ
ן ר ָרֵאלִיְש  ֲעַדת ָכל ֶאל ַדְברּו( ג: )ַהָשָנה ְלָחְדֵשי ָלֶכם הּוא ִראשוֹּ ֶדש ֶבָעשֹּר ֵלאמֹּ  ְוִיְקחּו ַהֶזה ַלחֹּ

ה ִאיש ָלֶהם ה ָאֹבת ְלֵבית שֶׂ ִית שֶׂ ב ּוְשֵכנוֹּ  הּוא ְוָלַקח ִמֶשה ִמְהיוֹּת ַהַבִית ִיְמַעט ְוִאם( ד) :ַלבָּ  ַהָקרֹּ
 ִמן ָלֶכם ִיְהֶיה ָשָנה ֶבן ָזָכר ָתִמים ֶשה( ה: )ַהֶשה ַעל ָתכֹּּסּו ָאְכלוֹּ  ְלִפי ִאיש ְנָפשֹּת ְבִמְכַסת ֵביתוֹּ  ֶאל

ֶדש יוֹּם ָעָשר ַאְרָבָעה ַעד ְלִמְשֶמֶרת ָלֶכם ְוָהָיה( ו: )ִתָקחּו ָהִעִזים ּוִמן ַהְכָבִשים תוֹּ  ְוָשֲחטּו ַהֶזה ַלחֹּ  אֹּ
ֵאל ֲעַדת ְקַהל ֹכל  ַעל ַהַמְשקוֹף ְוַעל ַהְמזּוֹזת ְשֵתי ַעל ְוָנְתנּו ַהָדם ִמן ְוָלְקחּו( ז: )ָהַעְרָבִים ֵבין ִיְשרָּ

ִתים ר ַהבָּ ם ֹאתוֹ  ֹיאְכלּו ֲאשֶׂ הֶׂ  ... : בָּ

 (כא )ֶשה ַוִיְקָרא אן ָלֶכם ּוְקחּו ִמְשכּו ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר ִיְשָרֵאל ִזְקֵני ְלָכל מֹּ ֵתיֶכם צֹּ  ְוַשֲחטּו ְלִמְשְפחֹּ
 ְשֵתי ְוֶאל ַהַמְשקוֹּף ֶאל ְוִהַגְעֶתם ַבַּסף ֲאֶשר ַבָדם ּוְטַבְלֶתם ֵאזוֹּב תֲאֻגַד  ּוְלַקְחֶתם( כב: )ַהָפַסח

ָדה ָמה ְבֵניֶכם ֲאֵליֶכם יֹּאְמרּו ִכי ְוָהָיה( כו) ... ַהָדם ִמן ַהְמזּוֹזת  ַוֲאַמְרֶתם( כז: )ָלֶכם ַהזֹּאת ָהֲעבֹּ
ַבח ַסח זֶׂ ָוק הּוא פֶׂ ַסח ֲאֶשר ַליקֹּ ֵתי ַעל פָּ ֵאל ְבֵני בָּ  ִהִציל ָבֵתינּו ְוֶאת ִמְצַרִים ֶאת ְבָנְגפוֹּ  ְבִמְצַרִים ִיְשרָּ

ד ר ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוַיֲעשּו ַוֵיְלכּו( כח: )ַוִיְשַתֲחוּו ָהָעם ַוִיקֹּ ה ַכֲאשֶׂ ָוק ִצּוָּ ֶשה ֶאת ְיקֹּ שּו ֵכן ְוַאֲהרֹּן מֹּ   ס: עָּ

 (כט )ָוק ַלְיָלההַ  ַבֲחִצי ַוְיִהי ר ָכל ִהָכה ַויקֹּ ר ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְבכוֹּ ר ַעד ִכְסאוֹּ  ַעל ַהיֵֹּשב ַפְרעֹּה ִמְבכֹּ  ְבכוֹּ
ר ְבֵבית ֲאֶשר ַהְשִבי ר ְוכֹּל ַהבוֹּ  ...: ְבֵהָמה ְבכוֹּ

 (לז )ִמָטף ְלַבד ַהְגָבִרים ַרְגִלי ֶאֶלף ֵמאוֹּת ְכֵשש ֻסכָֹּתה ֵמַרְעְמֵסס ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיְסעּו :... 
 ~קרבן פסח ~ 

ָוק ַויֹּאֶמר( מג) ֶשה ֶאל ְיקֹּ את ְוַאֲהרֹּן מֹּ ַסח ֻחַקת זֹּ ן ָכל ַהפָּ ר בֶׂ  : בוֹּ  יֹּאַכל ֹלא ֵנכָּ
 :במשמע משומד ישראל ואחד נכרי ואחד. שבשמים לאביו מעשיו שנתנכרו - נכר בן כל - י"רש

ה ָכֶסף תִמְקנַ  ִאיש ֶעֶבד ְוָכל( מד) תוֹּ  ּוַמְלתָּ ב( מה: )בוֹּ  יֹּאַכל ָאז אֹּ ִכיר תוֹשָּ  : בוֹּ  יֹּאַכל ֹלא ְושָּ
 :תושב גר זה - תושב - י"רש

 שקיבל כל תושב גר איזהו. גדרו. א[ רפט טור] תושב גר, ו כרך תלמודית אנציקלופדיה
 מצות שבע עליו שקיבל כל אומרים וחכמים, מאיר' ר דברי, ז"ע לעבוד שלא חברים שלשה בפני עליו

 על נצטוו גמורים גוים אף שהרי - תושב גר לכלל באו לא אלו אומרים אחרים, נח בני עליהם שקיבלו
 בתורה האמורות המצות כל לקיים עליו שקיבל, נבלות אוכל גר זה תושב גר איזהו אלא - מצות שבע
, ואכלה תתננה בשעריך אשר רלג: שנאמר, לאכול שמותר בכתוב מפורש שבנבלה, נבלות מאיסור חוץ

 בשעת עליהם יעבור שלא, לאוין חייבי על נזהר שאינו דבריהם מפרשים ויש. מדבר הכתוב תושב ובגר
 שקיבל זה הוא תושב שגר הלכה .כריתות חייבי על הוא נזהר אבל - לתאבון נבלות כאוכל - יצרו
 מחסידי והוא ואות מקבלים טבל ולא מל שלא פי על ואף, נח בני מצות שבע עליו

 . חברים שלשה בפני עליו שיקבל וצריך. העולם אומות
 ערל וכל( מח פסוק) ונאמר, הם ערלים והלא, לומר תלמוד ומה. הנכרי זה - ושכיר - י"רש
 :שכיר או תושב והוא מהול וגבעוני מהול ערבי כגון אלא, בו יאכל לא

ִציא ֹלא ֵיָאֵכל ֶאָחד ְבַבִית( מו) ל( מז: )בוֹּ  ִתְשְברּו ֹלא ְוֶעֶצם חּוָצה ַהָבָשר ִמן ִיתַהבַ  ִמן תוֹּ ֵאל ֲעַדת כָּ  ַיֲעשּו ִיְשרָּ
ָוק ֶפַסח ְוָעָשה ֵגר ִאְתָך ָיגּור ְוִכי( מח: )ֹאתוֹ   ָהָאֶרץ ְכֶאְזַרח ְוָהָיה ַלֲעשֹּתוֹּ  ִיְקַרב ְוָאז ָזָכר ָכל לוֹּ  ִהמוֹל ַליקֹּ

 מה, הארץ כאזרח והיה לומר תלמוד, מיד פסח יעשה ירהמתגי כל יכול - פסח ועשה י"רש
 :עשר בארבעה גר אף עשר בארבעה אזרח

ֵרל ְוָכל   : בוֹּ  יֹּאַכל ֹלא עָּ
  לערלות משומד שאינו מילה מחמת אחיו שמתו את להביא - בו יאכל לא ערל וכל-  י"רש

ְכֶכם ַהָגר ְוַלֵגר ָלֶאְזָרח ִיְהֶיה ַאַחת תוָֹּרה( מט)   :ְבתוֹּ
 :שבתורה מצות לשאר אף לאזרח גר להשוות -' וגו אחת תורה - י"רש

ל ַוַיֲעשּו( נ)  ֵאל ְבֵני כָּ ָוק ִצָּוה ַכֲאֶשר ִיְשרָּ ֶשה ֶאת ְיקֹּ ן ְוֶאת מֹּ  ... ס: ָעשּו ֵכן ַאֲהרֹּ
 

  הקדמה פסח קרבן הלכות ם"רמב
. תעשה לא מצות עשרה ושתים ,עשה מצות ארבע, מצות עשרה שש בכללן יש. פסח קרבן הלכות

 תלין שלא( ג. )החמץ על אותו לזבוח שלא( ב. )בזמנו הפסח את לשחוט( א: )פרטן הוא וזה
 לאכול( ו. )עשר חמשה בליל ומרור מצה על הפסח בשר לאכול( ה. )שני פסח לשחוט( ד. )אימוריו

 יוציא שלא( ח. )ושלומב נא יאכל שלא( ז. )השני לחדש עשר חמשה בליל ומרור מצה על שני פסח
 שלא( יא. )ושכיר תושב ממנו יאכל שלא( י. )מומר ממנו יאכל שלא( ט). לחבורה חוץ הפסח מבשר
 עד ממנו ישאיר שלא( יד. )שני בפסח עצם ישבור שלא( יג. )עצם בו ישבור שלא( יב. )ערל ממנו יאכל
. שלישי יום עד עשר רבעהא חגיגת מבשר ישאיר שלא( טז. )לבקר שני מפסח ישאיר שלא( טו. )בקר

 . אלו בפרקים אלו מצות וביאור
 

 ה הלכה ה פרק פסח קרבן הלכות ם"רמב
 בין גדולים בין עבדיו כל ומילת הקטנים בניו מילת כך פסח מלעשות מעכבתו עצמו שמילת כשם

 אותם שימול קודם שחט ואם, "לעשותו יקרב ואז זכר כל לו המול" שנאמר, אותו מעכבת קטנים
 לשפחות שהטבילה הקבלה מפי זה ודבר, מעכבתו עבדות לשם אמהותיו טבילת וכן, פסול חהפס

 שבין בדברים דפסחים בתוספתא א"א. אמהותיו טבילת וכן/ ד"הראב השגת. +/לעבדים כמילה
 .+ דורות לפסח מצרים פסח
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  א משנה א פרק כריתות מסכת משנה

 והאשה הבהמה ועל הזכור על הבא הכלה ועל אבה אשת ועל האם על הבא בתורה כריתות ושש שלשים
 אמו אחות ועל אביו אחות ועל אחותו על הבא איש אשת ועל ובתה אשה על הבא עליה הבהמה את המביאה

 ובעל למולך מזרעו והנותן ז"ע והעובד המגדף הנדה ועל אביו אחי אשת ועל אחיו אשת ועל אשתו אחות ועל
 והמעלה השוחט פגול נותר ודם חלב האוכל טמא למקדש והבא קדשה את שאכל וטמא השבת את המחלל אוב

 הקטורת את והמפטם השמן את המפטם הכפורים ביום מלאכה והעושה והאוכל בפסח חמץ האוכל בחוץ
  :עשה במצות והמילה הפסח - המשחה בשמן והסך

 

 ~ מילה~ 
 בראשית פרק יז 

ָוק ֶאל ַאְבָרם ַויֹּאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַשַדי ִהְתַהֵלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה  ַשע ָשִניםִתְשִעים ָשָנה ְותֵ ַוְיִהי ַאְבָרם ֶבן ( א) ַוֵיָרא ְיקֹּ
ה אוְֹתָך ִבְמֹאד ְמֹאדְוֶאְתָנה ְבִריִתי ֵביִני ּוֵביֶנָך ( ב: )ָתִמים  :ְוַאְרבֶׂ

 
 ק בראשית פרק יז פסוק א "רד

ועוד שיהיה אברו , והיה נס על נס שיוליד בן מאה, מחלשת האבר המילה...   -ט שנה "ויהי אברם בן צ( א)
 :חלוש יותר משהיה קודם המילה

כקול אל שדי ( 'יחזקאל א)וכן אומר כקול מים רבים כקול שדי בלכתם , מנצח, פירש חזק - ואני אל שדי
ה זקן וחלוש כחך כי ואף כי את, אף על פי שאשתך עקרה וזקנה ואינה ראויה לילד. ל לו"ר( 'ה' שם י)בדברו 

 ,הוא והטבע והתולדה מידי, כי אני אל שדי, ואף על פי שתחליש כח הזרע עוד אני מנצח הכל. ט אתה"בן צ
 :... ובידי לעשות ולשנות כאשר ארצה

 

 ~פסח ~ 
 שמות פרק יב 

ר( א) ן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּ ֶשה ְוֶאל ַאֲהרֹּ ָוק ֶאל מֹּ דֶ ( ב:  )ַויֹּאֶמר ְיקֹּ ן הּוא ָלֶכם ַהחֹּ ש ַהֶזה ָלֶכם רֹּאש ֳחָדִשים ִראשוֹּ
ֶדש ַהֶזה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיש ֶשה ְלֵבית ָאבֹּת ֶשה ַלָבִית( ג: )ְלָחְדֵשי ַהָשָנה ר ֶבָעשֹּר ַלחֹּ  :ַדְברּו ֶאל ָכל ֲעַדת ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ

  
בחדש ניסן בכחו  בעבור כי מזל טלה, צוה הזאתהמטעם  -איש שה לבית אבות ( ג)ן שמות יב פסוק ג "רמב

משם אלא בגזרת  להודיע שלא בכח מזל יצאנו, לכך צוה לשחוט טלה ולאכול אותו, כי הוא מזל הצומח, הגדול
שהודיע במצוה הזאת שהשפיל כ "כש, (ר טז ב"שמו)ועל דעת רבותינו שהיו המצרים עובדים אותו  .עליון

 :קחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של מצרים( שם)וכך אמרו . יונה שלווכחם בהיותו במעלה העל אלהיהם
 

  ה:יט רבה שמותעץ יוסף על 
 ...נדרשולהכי ... מבואר הא למצות פסח טעמו , קשה להבין אמאי קרי לפסח חקה -, הפסח חוקת זאת

 

  ה:יט פרשה בא פרשת( וילנא) רבה שמות
 הוא ברוך הקדוש אמר ממצרים ישראל[ ו"מהרז –ת כיון שבאו לצא] שיצאו כיון חלפתא בן ש"ר אמר

 כיון' וגו אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד וכל בו יאכל לא נכר בן כל הפסח מצות על לישראל הזהר למשה
 מי וכל ובניהם עבדיהם כל ומלו קלה לשעה ישראל כל עמדו בפסח לאכול לערלים שפסל ישראל שראו
 אין אם המלך אמר לאוהביו משתה שעשה למלך משל, ישראל בני ויעשו וילכו שנאמר עמהם שיצא

 מצות על אש צלי להם משתה עשה האלהים כך, לכאן מהם אחד יכנס אל המסובין כל על סימנטרי
 כל מיד, ממנו תטעמו לא בבשרכם אברהם של חותמו אין אם להם אמר הצרה מן שגאלן מפני ומרורים

 , זבח עלי בריתי כורתי חסידי לי אספו( נ תהלים) נאמר עליהם קלה לשעה נמולו במצרים הנולד
 לוי של משבטו חוץ במצרים המילה בטלו כלם אלא במצרים למול ישראל בקשו לא אמרו ורבותינו

 הקדוש והיה, במצרים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו כי למה, ואוריך תומיך אמר וללוי( לג דברים) שנאמר
 ומהול לך לו ואמר למשה קרא הוא ברוך הקדוש עשה מה ותזכ להם היה ולא לגאלן מבקש הוא ברוך

 משה שעשה וכיון הפסח שיעשו הוא ברוך הקדוש אמר למול עליהם מקבלים היו לא מהן והרבה... , אותם
 באותו ונדבקו הלכו ע"שבג הרוחות מן ע"בג ונושבות העולם רוחות' לד הוא ברוך הקדוש גזר הפסח את

 ישראל כל נתכנסו יום' מ מהלך הולך ריחו והיה תימן ובואי צפון עורי( ד /השירים/ שיר) שנאמר הפסח
 הוא ברוך הקדוש אומר היה הריח מן עייפים שהיו מפני מפסחך האכילנו ממך בבקשה לו אמרו משה אצל
 נתנו מיד' וגו הפסח חקת זאת אהרן ואל משה אל' ה ויאמר שנאמר אוכלין אתם אין נימולין אתם אין אם

( טז יחזקאל) שנאמר ומברכו ונושקו א"כאו ונוטל עובר ה"והקב המילה בדם הפסח דם ונתערב לוומ עצמן
 . מילה בדם חיי, פסח בדם חיי' וגו בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבור

 
 על אף ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם: רב אמר יהודה רב דאמר - א עמוד נ פסחים מסכת בבלי תלמוד

 . לשמה בא - לשמה שלא תוךשמ, לשמה שלא פי
 ~חג ~ 

 שמות פרק יב 
יָּה( יג) ם ְוהָּ ם ַהדָּ ִאיִתי ָשם ַאֶתם ֲאֶשר ַהָבִתים ַעל ְלֹאת לָּכֶׂ ת ְורָּ ם אֶׂ ַסְחִתי ַהדָּ  ְלַמְשִחית ֶנֶגף ָבֶכם ִיְהֶיה ְוֹלא ֲעֵלֶכם ּופָּ

ן ֶכםלָ  ַהֶזה ַהיוֹּם ְוָהָיה( יד: )ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ ְבַהכִֹּתי ם ְלִזָכרוֹּ ֵתיֶכם ַליֹקוָּק ַחג ֹאתוֹ  ְוַחֹגתֶׂ רֹּ ָלם ֻחַקת ְלדֹּ  :ְתָחֻגהּו עוֹּ

 
ַמר ָלְך ְבָדַמִיְך ֲחִיי( ו)פרק טז יחזקאל  ַמר ָלְך ְבָדַמִיְך ֲחִיי ָואֹּ ֶסֶסת ְבָדָמִיְך ָואֹּ  :ָוֶאֱעבֹּר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתבוֹּ

 פרק כח " בחור" -( היגר)פרקי דרבי אליעזר 
בזכות דם ברית  :ה"הב' אלא אמ, וכי מה ראה הכתוב שני פעמים בדמיך חיי' אליעזר אומ' ר

ובזכות דם ברית מילה ובזכות דם פסח אתם עתידים , מילה ובזכות דם פסח נגאלו ממצרים
 ואומר לך בדמיך חיי' לכך נאמ, בסוף מלכות רביעי להגאל

 
 


