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 שמות פרק ט פסוק יח
חָּ  ֵעת מָּ ֹמהּו ִהְנִני ַמְמִטיר כָּ יָּה כָּ ר לֹא הָּ ֵבד ְמֹאד ֲאשֶׁ ד כָּ רָּ ר בָּ

ה: תָּ ה ְוַעד עָּ ְסדָּ  ְבִמְצַרִים ְלִמן ַהּיֹום ִהּוָּ

 רש"י 
כעת הזאת למחר, שרט לו שריטה בכותל למחר  - כעת מחר

שנתיסדה וכל תיבה  -הוסדה  כשתגיע חמה לכאן ירד הברד:
 שתחלת יסודה יו"ד כגון יסד, ילד, ידע, יסר, כשהיא 

מתפעלת תבא הוי"ו במקום היו"ד, כמו הוסדה )הושע ב ה( הולדה )אסתר ב כה( ויודע )בראשית מו כ( ויולד ליוסף, בדברים 
 לא יוסר עבד )משלי כט יט(:

 
 שמות פרק י

ת  ל ַפְרֹעה ִכי ֲאִני ִהְכַבְדִתי אֶׁ ה בֹא אֶׁ ל ֹמשֶׁ ק אֶׁ ר ְיקֹוָּ )א( ַוּיֹאמֶׁ
ה ְבִקְרבֹו: )ב( ּוְלַמַען  יו ְלַמַען ִשִתי ֹאֹתַתי ֵאלֶׁ דָּ ת ֵלב ֲעבָּ ִלבֹו ְואֶׁ
ת  ר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים ְואֶׁ ן ִבְנָך ֵאת ֲאשֶׁ ְזֵני ִבְנָך ּובֶׁ ְתַסֵפר ְבאָּ

ה ֹאֹתַת  ק: )ג( ַוּיָּבֹא ֹמשֶׁ ם ִכי ֲאִני ְיקֹוָּ ם ִויַדְעתֶׁ ר ַשְמִתי בָּ י ֲאשֶׁ
ִעְבִרים  ק ֱאֹלֵהי הָּ ַמר ְיקֹוָּ יו ֹכה אָּ ל ַפְרֹעה ַוּיֹאְמרּו ֵאלָּ ְוַאֲהֹרן אֶׁ
ֵאן  י ַשַלח ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני: )ד( ִכי ִאם מָּ נָּ ֹנת ִמפָּ ַתי ֵמַאְנתָּ ֵלעָּ ַעד מָּ

ה ְלַשלֵ  ָך:ַאתָּ ה ִבְגֻבלֶׁ ר ַאְרבֶׁ חָּ ת ַעִמי ִהְנִני ֵמִביא מָּ  ַח אֶׁ

 רש"י 
 - שתי והתרה בו: - ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה)א( 

בתורה להודיע  - ולמען תספר)ב(  שימי שאשית אני:
שחקתי, כמו )במדבר כב כט( כי  - התעללתי לדורות:

בהם,  התעללת בי, )שמואל א' ו ו( הלא כאשר התעולל
האמור במצרים. ואינו לשון פועל ומעללים, שאם כן היה לו 

לכתוב עוללתי, כמו )איכה א כב( ועולל למו כאשר עוללת לי, 
כתרגומו לאתכנעא, והוא  - לענת)ג(  )שם כב( אשר עולל לי:

 מגזרת עני, מאנת להיות עני ושפל מפני:

 
 שמות פרק יג פסוק יד

ק  יו ְבֹחזֶׁ ַמְרתָּ ֵאלָּ ר ֵלאֹמר ַמה זֹאת ְואָּ חָּ ְלָך ִבְנָך מָּ יָּה ִכי ִיְשאָּ ְוהָּ
ִדים: ק ִמִמְצַרִים ִמֵבית ֲעבָּ נּו ְיקֹוָּ  יָּד הֹוִציאָּ

 

 רש"י 
יש מחר שהוא עכשיו, ויש מחר שהוא  - מחרכי ישאלך בנך 

לאחר זמן, כגון זה וכגון )יהושע כב כד( מחר יאמרו בניכם 
 זה תינוק טפש שאינו  - מה זאת לבנינו, דבני גד ובני ראובן:

יודע להעמיק שאלתו וסותם ושואל מה זאת, ובמקום אחר הוא אומר )דברים ו כ( מה העדות והחקים והמשפטים וגו', הרי 
 זאת שאלת בן חכם. דברה תורה כנגד ארבעה בנים, רשע ושאינו יודע לשאול והשואל דרך סתומה והשואל דרך חכמה:

 

 אבן עזרא 
 אמר ר' יהודה הלוי ז"ל, כי מחר חסר אלף, והטעם מה שהוא אחר היום: - והיה

 

 אור החיים 
לך אתה חייב לומר לו אבל בלא שאלה אין חיוב אלא . פירוש בשעה שיראה בנך ענין פדיון בכור אם ישאוהיה כי ישאלך וגו'

בליל פסח. ולזה דקדק לומר מחר פירוש אפילו למחר דהיינו כל זמן שיהיה, ואמר לאמר פירוש שתהיה כוונתו בשאלה 
 שתאמר אליו אז הוא שתשיבהו בדרך האמור, אבל אם יאמר מה זאת בדרך זלזול לא לכוונת התשובה לא תשיבהו כזה:

שאין צריך שתהיה השאלה בלשון זה מה זאת אלא הגם שתהיה באיזה אופן שתהיה כל שהמכוון של השאלה הוא  עוד ירצה
לאמר מה זאת, נמצינו אומרים כי פסוק זה שלא בליל פסח נאמר אלא במצות קדושת פטר רחם ואין צורך בהגדה זולת על 

 רך דרוש:ידי שאלה, ורבותינו ז"ל )מכילתא( אמרו כנגד ד' בנים כו' זה ד

 
 יהושע פרק כב 

ם ִתְמְרדּו  יָּה ַאתֶׁ ק ְוהָּ ֻשבּו ַהּיֹום ֵמַאֲחֵרי ְיקֹוָּ ם תָּ  )יח( ְוַאתֶׁ
ר אֶׁ  חָּ ק ּומָּ ֵאל ִיְקֹצף:ַהּיֹום ַביקֹוָּ ל ֲעַדת ִיְשרָּ  ...  ל כָּ

ר )כד(  חָּ ת זֹאת ֵלאֹמר מָּ ִשינּו אֶׁ ר עָּ בָּ ה ִמדָּ גָּ  ְוִאם לֹא ִמְדאָּ
ֵאל: ק ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ם ְוַליקֹוָּ כֶׁ ֵנינּו ֵלאֹמר ַמה לָּ ם ְלבָּ  יֹאְמרּו ְבֵניכֶׁ

 רש"י 
מחמת דאגת יראת דבר חרפה עשינו  - מדאגה מדבר )כד(

כמה שמפרש פן יאמרו בניכם מחר לחרף את בנינו כשילכו 
להקריב במשכן שילה שמא יאמרו מה לכם ולה' והלא גבול 

נתן בינינו וביניכם את הירדן זו דאגנו ועשינו כל דאגה 
שבמקרא לשון יראה הוא כמו אני דואג את היהודים 

 דצדקיהו:
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