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רש"י

שמות פרק יב

(כב) אזוב  -מין ירק שיש לו גבעולין :אגדת אזוב -
ּוטבַ ל ְֶּתם בַ דָּ ם אֲ שֶּ ר בַ סַ ף וְ ִהגַעְ ֶּתם
ּולְק ְח ֶּתם אֲ גֻדַ ת ֵאזֹוב ְ
(כב) ַ
שלושה קלחין קרויין אגודה :אשר בסף  -בכלי ,כמו
ֶּאל הַ מַ ְשקֹוף וְ ֶּאל ְש ֵתי הַ ְמזּוזֹת ִמן הַ דָּ ם אֲ שֶּ ר בַ סָּ ף וְ ַא ֶּתם ל ֹא
(מלכים ב' יב יד) ספות כסף :מן הדם אשר בסף  -למה
ֵתצְ אּו ִאיש ִמפ ֶַּתח בֵ יתֹו עַ ד ב ֶֹּקר( :כג) וְ עָּ בַ ר ה' ִלנְ גֹף ֶּאת
חזר ושנאו ,שלא תאמר טבילה אחת לשלש המתנות,
ִמצְ ַריִם וְ ָּר ָּאה ֶּאת הַ דָּ ם עַ ל ַהמַ ְשקֹוף וְ עַ ל ְש ֵתי הַ ְמזּוזֹת ּו ָּפ ַסח
לכך נאמר עוד אשר בסף ,ושתהא כל נתינה ונתינה מן
פֶּתח וְ ל ֹא י ִֵתן הַ מַ ְש ִחית לָּב ֹא ֶּאל בָּ ֵתיכֶּם לִ ְנגֹף:
ה' עַ ל הַ ַ
הדם אשר בסף ,על כל הגעה טבילה :ואתם לא תצאו וגו'
ּושמַ ְר ֶּתם ֶּאת הַ דָּ בָּ ר הַ ֶּזה לְחָּ ק לְָך ּו ְלבָּ נֶּיָך עַ ד עֹו ָּלם:
(כד) ְ
 מגיד שמאחר שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין(כה) וְ הָּ יָּה כִ י ָּתבֹאּו ֶּאל הָּ ָּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר י ִֵתן ה' ָּלכֶּם כַאֲ שֶּ ר ִדבֵ ר
בין צדיק לרשע ,ולילה רשות למחבלים הוא ,שנאמר
ֹאמרּו אֲ לֵ יכֶּם
ּושמַ ְר ֶּתם ֶּאת ָּה ֲעבֹדָּ ה הַ ז ֹאת( :כו) וְ ָּהיָּה כִ י י ְ
ְ
(תהלים קד כ) בו תרמוש כל חיתו יער( :כג) ופסח -
בְ נֵיכֶּם מָּ ה הָּ ֲעבֹדָּ ה הַ ז ֹאת ָּלכֶּ ם:
וחמל ,ויש לומר ודלג :ולא יתן המשחית  -ולא יתן לו
יכולת לבא ,כמו (בראשית לא ז) ולא נתנו אלהים להרע עמדי( :כה) והיה כי תבאו אל הארץ  -תלה הכתוב מצוה זו
בביאתם לארץ ,ולא נתחייבו במדבר אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית ועל פי הדבור :כאשר דבר  -והיכן דבר,
והבאתי אתכם אל הארץ וגו' (שמות ו ח):
שמות פרק יג פסוק יד

רש"י

כי ישאלך בנך מחר  -יש מחר שהוא עכשיו ,ויש מחר שהוא
וְ הָּ יָּה כִ י יִ ְש ָּאלְָך בִ נְ ָך מָּ חָּ ר ֵלאמֹר מַ ה ז ֹאת וְ ָּאמַ ְר ָּת ֵאלָּ יו
לאחר זמן ,כגון זה וכגון (יהושע כב כד) מחר יאמרו בניכם
יאנּו ה' ִמ ִמצְ ַריִ ם ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים:
בְ חֹזֶּק יָּד הֹוצִ ָּ
לבנינו ,דבני גד ובני ראובן :מה זאת  -זה תינוק טפש שאינו
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:
רש"י

ויקרא פרק כה

אתי א ָֹּתם מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ָּריִם ל ֹא ִי ָּמכְ רּו (מב) כי עבדי הם  -שטרי קודם :לא ימכרו ממכרת עבד -
(מב) כִ י עֲבָּ דַ י הֵ ם אֲ שֶּ ר הֹוצֵ ִ
בהכרזה כאן יש עבד למכור ,ולא יעמידנו על אבן הלקח:
כֶּרת עָּ בֶּ ד... :
ִמ ְמ ֶּ
(נה) כי לי בני ישראל עבדים  -שטרי קודם :אני ה' אלהיכם
אֹותם
אתי ָּ
(נה) כִ י לִי ְבנֵי י ְִש ָּר ֵאל עֲבָּ ִדים עֲבָּ דַ י הֵ ם אֲ שֶּ ר הֹוצֵ ִ
 כל המשעבדן מלמטה כאלו משעבדן מלמעלה:ֹלהיכֶּ ם:
מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ָּריִם אֲ נִי ה' אֱ ֵ
רש"י

דברים פרק ו

(כ) כי ישאלך בנך מחר  -יש מחר שהוא אחר זמן:

(כ) כִ י יִ ְש ָּאלְָך ִבנְָך מָּ חָּ ר לֵאמֹר מָּ ה הָּ עֵ דֹת וְ ַהחֻ ִקים וְ הַ ִמ ְש ָּפ ִטים
ֹלהינּו ֶּא ְת ֶּכם( :כא) וְ ָּאמַ ְר ָּת ְל ִבנְָך עֲבָּ ִדים הָּ יִ ינּו
אֲ שֶּ ר צִ ּוָּה ה' אֱ ֵ
ּובכָּל בֵ יתֹו
יאנּו ה' ִמ ִמצְ ַריִם בְ יָּד חֲ ָּז ָּקה( :כב) ַויִ ֵתן ה' אֹותֹת ּומֹפְ ִתים גְ דֹלִ ים וְ ָּרעִ ים ְב ִמ ְצ ַריִ ם בְ פַ ְרעֹה ְ
לְפַרעֹה בְ ִמצְ ָּריִם וַ יֹצִ ֵ
ְ
הֹוציא ִמשָּ ם לְמַ עַ ן הָּ ִביא א ָֹּתנּו ל ֶָּּתת לָּ נּו ֶּאת הָּ ָּא ֶּרץ אֲ ֶּשר נ ְִשבַ ע לַאֲ ב ֵֹתינּו( :כד) ַו ְיצַ ּוֵ נּו ה' לַ עֲשֹות ֶּאת כָּל
אֹותנּו ִ
לְעֵ ינֵינּו( :כג) וְ ָּ
ּוצ ָּד ָּקה ִת ְהיֶּה לָּ נּו כִ י נִ ְשמֹר לַ עֲשֹות ֶּאת כָּל
הַ חֻ ִקים הָּ ֵאלֶּה ְלי ְִר ָּאה ֶּאת ה' אֱ ֹלהֵ ינּו לְ טֹוב לָּ נּו כָּ ל ַהי ִָּמים לְ חַ י ֵֹתנּו כְ ַהיֹום ַהזֶּ ה( :כה) ְ
הַ ִמצְ וָּה הַ ז ֹאת ִלפְ נֵי ה' אֱ ֹלהֵ ינּו כַאֲ שֶּ ר צִ ּוָּנּו:
משנה מסכת פסחים פרק י משנה ד
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