
R’ Eichenbaum YILC  

 

HOUSE ARREST: The 

Prohibition of Leaving the House 

when Eating the Korban Pesach  

 
 1) פרשת בא פרק יב'

 (יב) ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה'. (יג) ְוָהָיה
 ַהָּדם ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם  ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָּדם ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית  ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים.

 
Approach 1 

 2) רש"י שם
  -  מגיד שמאחר שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע, ולילה רשות למחבלים הוא, שנאמר (תהלים קד כ) בו תרמוש

 כל חיתו יער:
 

 3) אבן עזרא שמות יב:ז
 רק הטעם להיות הדם על המשקוף, להיותו כפר בעד כל האוכל בבית, ויהיה סימן למשחית שיראנו, כדרך והתוית תו (יחזקאל ט':ד').

 
 4) ר' יוסף בכור שור

 (ז) ונתנו על שתי המזוזות – שהם מזה ומזה לפתח, ונראה מבחוץ. כדי שיראה אותו המשחית, ויהיה אותו דם סימן לכפרה על דמכם.
 

 5) שמות יב:מב
 ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא ַליקָֹוק ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים הּוא ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַליקָֹוק ִׁשֻּמִרים ְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלדֹרָֹתם:

 
 6) רמב"ן שמות יב:כב

 ופירש להם בפרשה הזאת (פסוק כב) ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר, כי בעבור זה נצטוו בנתינת הדם על המשקוף שיהיו
 שמורים שם, כמו שאמר ולא יהיה בכם נגף למשחית (פסוק יג).

 
 7) פסחים קט:

 אמר רב נחמן: אמר קרא ליל שמרים - ליל המשומר ובא מן המזיקין.
 

 8) רמ"א או"ח תפ:א
 הגה: וי"א שיש לומר שפוך חמתך וכו' קודם לא לנו (ר"ן פרק ע"פ) ולפתוח הפתח, כדי לזכור שהוא ליל שמורים ובזכות אמונה זו יבא

 משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה' (מהרי"ב), וכן נוהגין.
 

 9) רמ"א או"ח תפא:ב
 ונוהגים שלא לקרות על מטתו רק פרשת שמע, ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות כדי להגן, כי ליל שמורים הוא מן המזיקין.

 
 10) שו"ע או"ח תפז:א משנה ברורה שם

 ואם חל בשבת אומר: את יום המנוח הזה ואת יום חג המצות הזה, וחותם: מקדש השבת וישראל והזמנים; ואין אומרים ברכת מעין שבע.
 משנה ברורה- דלא נתקנה אלא מפני המזיקין [וכדלעיל בסימן רס"ח סק"כ במ"ב] ובפסח הוא ליל שמורים ואומרים ויכולו בקול רם

 וקדיש שלם אחריו [פמ"ג]:
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 11) בבא קמא ס:
 ת"ר: דבר בעיר - כנס רגליך, שנאמר: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר

 
 12) שמות ח:יח

 ְוִהְפֵליִתי֩ ַבּיֹ֨ום ַההּ֜וא ֶאת־ֶאֶ֣רץ ּגֶֹׁ֗שן ֲאֶׁש֤ר ַעִּמי֙ עֵֹמ֣ד ָעֶל֔יָה ְלִבְלִּת֥י ֱהיֹֽות־ָׁש֖ם ָערֹ֑ב ְלַמַ֣ען ֵּתַד֔ע ִּכ֛י ֲאנִ֥י ְיהוָ֖ה ְּבֶקֶ֥רב ָהָֽאֶרץ׃
 

Approach 2 
 13) צרור המור פרשת בא יב:כב

 ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. לרמוז שאע"פ שיתן פרעה להם רשות בלילה. לא יצאו אלא בבקר ברשות עצמם ולא ברשות
 פרעה. וכן שלא יצאו כדמות עבדים בורחים בלילה. אלא ביד רמה ביום.
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 14) רמב"ן
 והענין לומר שהזהיר הכתוב את ישראל במצרים שלא יצאו מפתח ביתם בלילה ההוא, לפי שהקב"ה עובר במצרים כמלך שעובר ממקום

 למקום וספקלטורים לפניו שלא יפגע בו אדם ולא יסתכל בו
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 15) חבצלת השרון פרשת בא
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 16) פלאות עדותיך- רב אברהם צהי קלוגער עמ' קפא
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


