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 שמות פרק יב
ם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחגֻהּו: רֵֹּתיכֶּ ם אֹּתֹו ַחג ַליֹקָֹוֹק ְלדֹּ ם ְלִזָכרֹון ְוַחגֹּתֶּ ה ָלכֶּ ֹּאֵכלּו ַאְך ַבּיֹום  )יד( ְוָהָיה ַהּיֹום ַהזֶּ )טו( ִשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ת

ש ַהִהוא ִמִּיְשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראשֹּן ַעד יֹום ַהְשבִ ָהִראשֹון ַתְשבִ  פֶּ ם ִכי ָכל אֵֹּכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ )טז( ּוַבּיֹום  ִעי:יתּו ְשאֹּר ִמָבֵתיכֶּ
ה ָבהֶּ  ֹּא ֵיָעשֶּ ם ָכל ְמָלאָכה ל ש ִיְהיֶּה ָלכֶּ ש ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ִמְֹקָרא ֹקֹּדֶּ ה ָהִראשֹון ִמְֹקָרא ֹקֹּדֶּ ש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעשֶּ פֶּ ר ֵיָאֵכל ְלָכל נֶּ ם ַאְך ֲאשֶּ

ם: ם אֶּ  ָלכֶּ ץ ִמְצָרִים ּוְשַמְרתֶּ רֶּ ם ֵמאֶּ ת ִצְבאֹוֵתיכֶּ ה הֹוֵצאִתי אֶּ ם ַהּיֹום ַהזֶּ צֶּ ת ַהַמּצֹות ִכי ְבעֶּ ם אֶּ ם )יז( ּוְשַמְרתֶּ ה ְלדֹּרֵֹּתיכֶּ ת ַהּיֹום ַהזֶּ
ן ְבַא  ֻחַקת עֹוָלם: ב:)יח( ָבִראשֹּ ש ָבָערֶּ ְשִרים ַלחֹּדֶּ ָחד ְועֶּ ב תֹּאְכלּו ַמּצֹּת ַעד יֹום ָהאֶּ רֶּ ש ָבעֶּ )יט( ִשְבַעת ָיִמים  ְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלחֹּדֶּ

ְזַר  ש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְשָרֵאל ַבֵגר ּוְבאֶּ פֶּ ת ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ צֶּ ם ִכי ָכל אֵֹּכל ַמְחמֶּ ֹּא ִיָמֵצא ְבָבֵתיכֶּ ץ:ח ָהָא ְשאֹּר ל ֹּאֵכלּו  רֶּ ֹּא ת ת ל צֶּ )כ( ָכל ַמְחמֶּ
ֹּאְכלּו ַמּצֹות: פ ם ת ם ְוַשֲחטּו  ְבכֹּל מֹוְשבֵֹּתיכֶּ ֹּאן ְלִמְשְפחֵֹּתיכֶּ ם צ ם ִמְשכּו ּוְֹקחּו ָלכֶּ ר ֲאֵלהֶּ ֹּאמֶּ ה ְלָכל ִזְֹקֵני ִיְשָרֵאל ַוּי )כא( ַוִּיְֹקָרא מֹּשֶּ

ל ְשֵתי ַהְמזּוזֹּ  ַהָפַסח: ל ַהַמְשֹקֹוף ְואֶּ ם אֶּ ר ַבַסף ְוִהַגְעתֶּ ם ַבָּדם ֲאשֶּ ם ֲאגַֻּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלתֶּ ם )כב( ּוְלַֹקְחתֶּ ר ַבָסף ְוַאתֶּ ת ִמן ַהָּדם ֲאשֶּ
ר: ַתח ֵביתֹו ַעד בֹֹּקֶּ ֹּא ֵתְצאּו ִאיש ִמפֶּ ת ִמְצַרִים ְוָר  ל ת ַהָּדם ַעל ַהַמְשֹקֹוף ְוַעל ְשֵתי ַהְמזּוזֹּת ּוָפַסח )כג( ְוָעַבר ְיֹקָֹוֹק ִלְנגֹּף אֶּ ָאה אֶּ

ם ִלְנגֹּף: ל ָבֵתיכֶּ ֹּא אֶּ ֹּא ִיֵתן ַהַמְשִחית ָלב ַתח ְול יָך ַעד עֹוָלם: ְיֹקָֹוֹק ַעל ַהפֶּ ה ְלָחֹק ְלָך ּוְלָבנֶּ ת ַהָּדָבר ַהזֶּ ם אֶּ )כה( ְוָהָיה ִכי  )כד( ּוְשַמְרתֶּ
ץ ל ָהָארֶּ ֹּאת: ָתבֹּאּו אֶּ ת ָהֲעבָֹּדה ַהז ם אֶּ ר ִּדֵבר ּוְשַמְרתֶּ ם ַכֲאשֶּ ר ִיֵתן ְיֹקָֹוֹק ָלכֶּ ם ָמה ָהֲעבָֹּדה  ֲאשֶּ ם ְבֵניכֶּ ֹּאְמרּו ֲאֵליכֶּ )כו( ְוָהָיה ִכי י

ם: ֹּאת ָלכֶּ ר ָפַסח ַעל ָבֵתי ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבִמְצַר  ַהז ַסח הּוא ַליֹקָֹוֹק ֲאשֶּ ַבח פֶּ ם זֶּ ת ָבֵתינּו ִהִּציל )כז( ַוֲאַמְרתֶּ ת ִמְצַרִים ְואֶּ ִים ְבָנְגפֹו אֶּ
ה ְוַאֲהרֹּן ֵכן ָעשּו: ס ַוִּיקֹּד ָהָעם ַוִּיְשַתֲחוּו: ת מֹּשֶּ ר ִצָּוה ְיֹקָֹוֹק אֶּ )כט( ַוְיִהי ַבֲחִצי ַהַלְיָלה ַויֹקָֹוֹק  )כח( ַוֵּיְלכּו ַוַּיֲעשּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַכֲאשֶּ

ר ְבֵבית ַהבֹור ְוכֹּל ְבכֹור ְבֵהמָ  ִהָכה ָכל ְבכֹור ץ ִמְצַרִים ִמְבכֹּר ַפְרעֹּה ַהּיֵֹּשב ַעל ִכְסאֹו ַעד ְבכֹור ַהְשִבי ֲאשֶּ רֶּ )ל( ַוָּיָֹקם ַפְרעֹּה  ה:ְבאֶּ
ן ַלְיָלה  ר ֵאין ָשם ֵמת:ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַרִים ַוְתִהי ְצָעָֹקה ְגדָֹּלה ְבִמְצָרִים ִכי ֵאין ַבִית ֲאשֶּ  ה ּוְלַאֲהרֹּ )לא( ַוִּיְֹקָרא ְלמֹּשֶּ

ם: ְרכֶּ ת ְיֹקָֹוֹק ְכַדבֶּ ם ַגם ְבֵני ִיְשָרֵאל ּוְלכּו ִעְבדּו אֶּ ר ֹקּומּו ְּצאּו ִמתֹוְך ַעִמי ַגם ַאתֶּ ֹּאמֶּ ר  ַוּי ם ְֹקחּו ַכֲאשֶּ ם ַגם ְבַֹקְרכֶּ ֹּאְנכֶּ )לב( ַגם צ
ם ָוֵלכּו ּובֵ  ִתי:ִּדַבְרתֶּ ם ַגם אֹּ ץ ִכי ָאְמרּו ֻכָלנּו ֵמִתים: ַרְכתֶּ ֱחַזֹק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַשְלָחם ִמן ָהָארֶּ ת  )לג( ַותֶּ )לד( ַוִּיָשא ָהָעם אֶּ

ְחָמץ ִמְשֲארָֹּתם ְצֻררֹּת ְבִשְמֹלָתם ַעל ִשְכָמם: ם יֶּ רֶּ ף ּוְכֵלי ָזָהב )לה( ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָעשּו ִכְדבַ  ְבֵצֹקֹו טֶּ סֶּ ה ַוִּיְשֲאלּו ִמִמְצַרִים ְכֵלי כֶּ ר מֹּשֶּ
ת ִמְצָרִים: פ ּוְשָמֹלת: ת ֵחן ָהָעם ְבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְשִאלּום ַוְיַנְּצלּו אֶּ )לז( ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסכָֹּתה ְכֵשש  )לו( ַויֹקָֹוֹק ָנַתן אֶּ

ף ַרְגלִ  לֶּ ה ָכֵבד ְמאֹּד: י ַהְגָבִרים ְלַבד ִמָטף:ֵמאֹות אֶּ ֹּאן ּוָבָֹקר ִמְֹקנֶּ ב ַרב ָעָלה ִאָתם ְוצ ר  )לח( ְוַגם ֵערֶּ ת ַהָבֵצֹק ֲאשֶּ ֹּאפּו אֶּ )לט( ַוּי
ֹּא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַה ְוַגם  ֵצָדה  ֹּא ָחֵמץ ִכי גְֹּרשּו ִמִמְצַרִים ְול ם:הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעגֹּת ַמּצֹות ִכי ל ֹּא ָעשּו ָלהֶּ  ל

 

 לפרק יברש"י 
יום שהוא לך לזכרון אתה חוגגו. ועדיין לא שמענו אי זהו יום הזכרון, תלמוד לומר  - וחגתם אתו לדורות: - לזכרון)יד( 

)שמות יג ג( זכור את היום הזה אשר יצאתם, למדנו שיום היציאה הוא יום של זכרון. ואיזה יום יצאו, תלמוד לומר )במדבר 
ג ג( ממחרת הפסח יצאו, הוי אומר יום חמישה עשר בניסן הוא של יום טוב, שהרי ליל חמישה עשר אכלו את הפסח ולבֹקר ל

שטיינ"א של ימים  - שבעת ימים)טו(  שומע אני מיעוט דורות שנים, תלמוד לומר חֹקת עולם תחגוהו: - לדרתיכם יצאו:
ובמֹקום אחר הוא אומר )דברים טז ח( ששת ימים תאכל  - לושבעת ימים מצות תאכ ]ֹקבוצה של שבעה ימים רצופים[:

מצות, למד על שביעי של פסח שאינו חובה לאכול מצה, ובלבד שלא יאכל חמץ. מנין אף ששה רשות תלמוד לומר ששת 
, ימים. זו מדה בתורה, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא
מה שביעי רשות אף ששה רשות, יכול אף לילה הראשון רשות, תלמוד לומר )להלן פסוֹק יח( בערב תאכלו מצות, הכתוב 

מערב יום טוב, וֹקרוי ראשון לפי שהוא לפני השבעה, ומצינו מוֹקדם ֹקרוי  - אך ביום הראשון תשביתו שאר ֹקבעו חובה:
ם נולדת, או אינו אלא ראשון של שבעה, תלמוד לומר )שמות לד כה( ראשון, כמו )איוב טו ז( הראשון אדם תולד, הלפני אד

 - מישראל כשהיא בנפשה ובדעתה, פרט לאנוס: - הנפש ההוא לא תשחט על חמץ, לא תשחט הפסח ועדיין חמץ ֹקיים:
  :שומע אני תכרת מישראל ותלך לה לעם אחר, תלמוד לומר במֹקום אחר )ויֹקרא כב ג( מלפני, בכל מֹקום שהוא רשותי

הוא  אפילו על ידי אחרים: - לא יעשה בהם מֹקרא שם דבר, ֹקרא אותו ֹקדש לאכילה ושתייה וכסות: - מקרא קדש)טז( 
  אפילו לבהמה יכול אף לנכרים, תלמוד לומר לכם: - לכל נפש הוא ולא מכשיריו שאפשר לעשותן מערב יום טוב: - לבדו
שלא יבאו לידי חמוץ מכאן אמרו תפח, תלטוש בצונן. רבי יאשיה אומר אל תהי ֹקורא את  - ושמרתם את המצות)יז( 

 המצות אלא את המצוות, כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את המצווה אלא אם באה לידך עשה אותה מיד:
א נאמר דורות וחֹקת עולם על המלאכה אלא על החגיגה, לפי של - לדרתיכם חקת עולם ממלאכה: - ושמרתם את היום הזה

עד יום )יח(  לכך חזר ושנאו כאן, שלא תאמר אזהרת )לעיל טז( כל מלאכה לא יעשה, לא לדורות נאמרה, אלא לאותו הדור:
יום למה נאמר, והלא כבר נאמר )לעיל טו( שבעת ימים, לפי שנאמר ימים, לילות מנין, תלמוד לומר עד  - האחד ועשרים

מנין לגבולין, תלמוד לומר )להלן יג ז( בכל גבולך. מה תלמוד לומר בבתיכם,  - לא ימצא בבתיכם)יט(  האחד ועשרים וגו':
 - כי כל אכל מחמצת מה ביתך ברשותך אף גבולך שברשותך, יצא חמצו של נכרי שהוא אצל ישראל ולא ֹקבל עליו אחריות:

מץ, אלא שלא תאמר חמץ שראוי לאכילה ענש עליו שאור שאינו ראוי לאכילה לענוש כרת על השאור, והלא כבר ענש על הח
לא יענש עליו. ואם ענש על השאור ולא ענש על החמץ, הייתי אומר שאור שהוא מחמץ אחרים ענש עליו, חמץ שאינו מחמץ 

  בות את הגרים:לפי שהנס נעשה לישראל, הוצרך לר - בגר ובאזרח הארץ אחרים לא יענש עליו, לכך נאמרו שניהם:
זה בא  - בכל מושבתיכם תאכלו מצות להביא את תערובתו: - כל מחמצת אזהרה על אכילת שאור: - מחמצת לא תאכלו)כ( 

 וקחו מי שיש לו צאן ימשוך משלו: - משכו)כא(  ללמד שתהא ראויה ליאכל בכל מושבותיכם, פרט למעשר שני וחלות תודה:
שלושה  - אגדת אזוב מין ירֹק שיש לו גבעולין: - אזוב)כב(  שה לבית אבות: - כםלמשפחתי מי שאין לו יֹקח מן השוֹק: -

למה חזר ושנאו, שלא תאמר  - מן הדם אשר בסף בכלי, כמו )מלכים ב' יב יד( ספות כסף: - אשר בסף ֹקלחין ֹקרויין אגודה:
 שר בסף, על כל הגעה טבילה:טבילה אחת לשלש המתנות, לכך נאמר עוד אשר בסף, ושתהא כל נתינה ונתינה מן הדם א

מגיד שמאחר שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיֹק לרשע, ולילה רשות למחבלים הוא,  - ואתם לא תצאו וגו'
ולא יתן לו יכולת  - ולא יתן המשחית וחמל, ויש לומר ודלג: - ופסח)כג(  שנאמר )תהלים ֹקד כ( בו תרמוש כל חיתו יער:

 תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ,  - והיה כי תבאו אל הארץ)כה(  א ז( ולא נתנו אלהים להרע עמדי:לבא, כמו )בראשית ל
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והיכן דבר, והבאתי אתכם אל הארץ  - כאשר דבר ולא נתחייבו במדבר אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית ועל פי הדבור:

 - וילכו ויעשו בני ישראל)כח(  ורת הבנים שיהיו להם:על בשורת הגאולה וביאת הארץ ובש - ויקד העם)כז(  וגו' )שמות ו ח(:
אף ההליכה  - וילכו ויעשו וכי כבר עשו, והלא מראש חודש נאמר להם, אלא מכיון שֹקבלו עליהם, מעלה עליהם כאלו עשו:

מכל  להגיד שבחן של ישראל, שלא הפילו דבר - כאשר צוה ה' את משה ואהרן מנה הכתוב, ליתן שכר להליכה ושכר לעשיה:
כל מֹקום שנאמר וה' הוא ובית דינו, שהוי"ו לשון  - וה')כט(  מצות משה ואהרן. ומהו כן עשו, אף משה ואהרן כן עשו:

אף פרעה בכור היה  - מבכר פרעה אף של אומה אחרת והוא במצרים: - הכה כל בכור תוספת הוא כמו פלוני ופלוני:
שהיו שמחין  - עד בכור השבי ונשתייר מן הבכורות, ועליו הוא אומר )שמות ט טז( ]בעבור הראותך את כחי בים סוף[:

לאידם של ישראל. ועוד, שלא יאמרו יראתנו הביאה הפורענות זו, ובכור השפחה בכלל היה, שהרי מנה מן החשוב שבכלן עד 
 - הוא ולא כדרך המלכים בשלש שעות ביום: - לילה ממטתו: - ויקם פרעה)ל(  חה חשוב מבכור השבי:הפחות, ובכור השפ

יש שם בכור מת. אין  - כי אין בית אשר אין שם מת תחילה ואחר כך עבדיו, מלמד שהיה הוא מחזר על בתי עבדיו ומעמידן:
כור אתנהו. דבר אחר מצריות מזנות תחת בעליהן שם בכור, גדול שבבית ֹקרוי בכור, שנאמר )תהילים פט כח( אף אני ב

ויקרא למשה )לא(  ויולדות מרווֹקים פנויים, והיו להם בכורות הרבה, פעמים הם חמשה לאשה אחת, כל אחד בכור לאביו:
 גם בני ישראל הגברים: - גם אתם מגיד שהיה מחזר על פתחי העיר וצועֹק היכן משה שרוי היכן אהרן שרוי: - ולאהרן לילה

הכל כמו שאמרתם, ולא כמו שאמרתי אני, בטל לא אשלח )שמות ה ב( בטל מי ומי  - ולכו עבדו את ה' כדברכם הטף: -
ומהו כאשר דברתם, גם אתה  - גם צאנכם גם בקרכם קחו)לב(  ההולכים )שם י ח( בטל רֹק צאנכם ובֹקרכם יצג )שם כד(:

  התפללו עלי שלא אמות, שאני בכור: - וברכתם גם אתי קחו כאשר דברתם תתן בידינו זבחים ועולות )שמות י כה(:
אמרו לא כגזרת משה הוא, שהרי אמר )לעיל יא ה( ומת כל בכור, וכאן אף הפשוטים מתים חמישה או  - כלנו מתים)לג( 

 אף - על שכמם שירי מצה ומרור: - משארתם המצריים לא הניחום לשהות כדי חימוץ: - טרם יחמץ)לד(  עשרה בבית אחד:
שאמר להם במצרים )לעיל יא ב( וישאלו  - כדבר משה)לה(  על פי שבהמות הרבה הוליכו עמהם מחבבים היו את המצווה:

אף מה  - וישאלום)לו(  אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן הזהב, והמאוחר בפסוֹק חשוב: - ושמלת איש מאת רעהו:
מאה  - מרעמסס סכתה)לז(  ורוֹקינו: - וינצלו ול שנים ולך:שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם. אתה אומר אחד, ט

 מבן עשרים שנה ומעלה: - הגברים ועשרים מיל היו ובאו שם לפי שעה, שנאמר )שמות יט ד( ואשא אתכם על כנפי נשרים:
לא עשו וגם צדה  חררה של מצה בצֹק שלא החמיץ ֹקרוי מצה: - עגת מצות)לט(  תערובות אומות של גרים: - ערב רב)לח( 
לדרך. מגיד שבחן של ישראל, שלא אמרו היאך נצא למדבר בלא צדה, אלא האמינו והלכו, הוא שמפורש בֹקבלה  - להם

)ירמיהו ב ב( זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, ומה שכר מפורש אחריו )שם ג( 
 ֹקודש ישראל לה' וגו':

 
 שמות פרק יג

ם ִמִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים  ר ְיָצאתֶּ ה ֲאשֶּ ת ַהּיֹום ַהזֶּ ל ָהָעם ָזכֹור אֶּ ה אֶּ ר מֹּשֶּ ֹּאמֶּ ֹּא )ג( ַוּי ה ְול ם ִמזֶּ ְתכֶּ ֹק ָיד הֹוִציא ְיֹקָֹוֹק אֶּ זֶּ ִכי ְבחֹּ
ש ָהָאִביב: ֵיָאֵכל ָחֵמץ: ְצִאים ְבחֹּדֶּ ם יֹּ ִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי  )ד( ַהּיֹום ַאתֶּ ץ ַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי ְוָהֱאמֹּ רֶּ ל אֶּ )ה( ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ְיֹקָֹוֹק אֶּ

ה: ש ַהזֶּ ֹּאת ַבחֹּדֶּ ת ָהֲעבָֹּדה ַהז ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש ְוָעַבְדָת אֶּ רֶּ ת ָלְך אֶּ יָך ָלתֶּ ר ִנְשַבע ַלֲאבֹּתֶּ ֹּאַכל ַמּצֹּ  ֲאשֶּ ת ּוַבּיֹום )ו( ִשְבַעת ָיִמים ת
ָך: ַהְשִביִעי ַחג ַליֹקָֹוֹק: ה ְלָך ְשאֹּר ְבָכל ְגֻבלֶּ ֹּא ֵיָראֶּ ה ְלָך ָחֵמץ ְול ֹּא ֵיָראֶּ )ח( ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַבּיֹום  )ז( ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִשְבַעת ַהָּיִמים ְול

ה ָעָשה ְיֹקָֹוֹק ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים: יָך ְלַמַען ִתְהיֶּה תֹוַרת ְיֹקָֹוֹק  ַההּוא ֵלאמֹּר ַבֲעבּור זֶּ )ט( ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזָכרֹון ֵבין ֵעינֶּ
ֹּאת לְ  ְבִפיָך ִכי ְבָיד ֲחָזָֹקה הֹוִצֲאָך ְיֹקָֹוֹק ִמִמְצָרִים: ת ַהֻחָקה ַהז  מֹוֲעָדה ִמָּיִמים ָיִמיָמה: )י( ְוָשַמְרָת אֶּ

 

 לפרק יג רש"י
וכי לא היו יודעין באיזה חדש, אלא כך  - בחדש האביב)ד(  למד שמזכירין יציאת מצרים בכל יום: - ר את היום הזהזכו)ג( 

אמר להם, ראו חסד שגמלכם שהוציא אתכם בחדש שהוא כשר לצאת, לא חמה ולא צנה ולא גשמים. וכן הוא אומר 
אף על פי שלא מנה אלא חמשה  - אל ארץ הכנעני וגו')ה(  )תהלים סח ז( מוציא אסירים בכושרות, חדש שהוא כשר לצאת:

נשבע  עממין, כל שבעה גוים במשמע, שכולן בכלל כנעני הם, ואחת ממשפחת כנען היתה שלא נֹקרא לה שם אלא כנעני:
באברהם הוא אומר )בראשית טו יח( ביום ההוא כרת ה' את אברם וגו', וביצחֹק הוא אומר )שם כו ג( גור  - לאבתיך וגו'

החלב זב מן העזים  - זבת חלב ודבש רץ הזאת וגו', וביעֹקב הוא אומר )שם כח יג( הארץ אשר אתה שוכב עליה וגו':בא
של פסח. והלא כבר נאמר למעלה )יב כה( והיה כי תבואו אל הארץ  - את העבדה הזאת והדבש זב מן התמרים ומן התאנים:

ראשונה נאמר )שם כו( והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה וגו', ולמה חזר ושנאה, בשביל דבר שנתחדש בה. בפרשה 
הזאת לכם, בבן רשע הכתוב מדבר שהוציא את עצמו מן הכלל, וכאן )פסוֹק ח( והגדת לבנך, בבן שאינו יודע לשאול, והכתוב 

צה ומרור בעבור שאֹקיים מצותיו, כגון פסח מ - בעבור זה)ח(  מלמדך שתפתח לו אתה בדברי אגדה המושכין את הלב:
 והיה לך לאות)ט(  רמז תשובה לבן רשע לומר, עשה ה' לי ולא לך, שאלו היית שם לא היית כדאי ליגאל: - עשה ה' לי הללו:

יד  - על ידך שתכתוב פרשיות הללו ותֹקשרם בראש ובזרוע: - על ידך ולזכרון בין עיניך יציאת מצרים תהיה לך לאות: -
 משנה לשנה: - מימים ימימה)י(  )פסוֹק טז( לדרוש בה, יד שהיא כהה: שמאל, לפיכך ידכה מלא בפרשה שניה

 
 דברים פרק טז פסוק ג

ץ ִמְצַרִים ְלַמַען רֶּ ִני ִכי ְבִחָפזֹון ָיָצאָת ֵמאֶּ ם עֹּ חֶּ ֹּאַכל ָעָליו ַמּצֹות לֶּ ֹּאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִשְבַעת ָיִמים ת ֹּא ת ץ  ל רֶּ ת יֹום ֵצאְתָך ֵמאֶּ ִתְזכֹּר אֶּ
 ל ְיֵמי ַחּיֶּיָך:ִמְצַרִים כֹּ 

 

 רש"י 
ולא הספיֹק בצֹק להחמיץ וזה יהיה לך לזכרון.  - כי בחפזון יצאת לחם שמזכיר את העוני שנתענו במצרים: - לחם עני)ג( 

כילת על ידי א - למען תזכור וחפזון לא שלך היה אלא של מצרים, שכן הוא אומר )שמות יב, לג( ותחזֹק מצרים על העם וגו':
 הפסח והמצה, את יום צאתך:

 
 שמות פרק א פסוק יד

ר ָעְבדּו בָ ַויְ  ה ֵאת ָכל ֲעבָֹּדָתם ֲאשֶּ ָדה ַבָשדֶּ ר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבֹּ ם ַבֲעבָֹּדה ָֹקָשה ְבחֹּמֶּ ת ַחֵּייהֶּ ְך:ָמְררּו אֶּ ם ְבָפרֶּ  הֶּ
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