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Dedicated in memory of Rav Kalman  Gershon  bar Benyamin  HaCohen ve-Sara z”l 

by Chavee Neumann Hirschman, Dr. Shalom & Benyamin Maimon 

 
 שמות פרק יב

ם ֲאגַֻדת ֵאזֹוב  ם )כב( ּוְלַקְחתֶּ ר ַבַסף ְוִהַגְעתֶּ ם ֲאשֶּ ם ַבדָּ ּוְטַבְלתֶּ
ם לֹא  ף ְוַאתֶּ ר ַבסָּ ם ֲאשֶּ ל ְשֵתי ַהְמזּוֹזת ִמן ַהדָּ ל ַהַמְשקֹוף ְואֶּ אֶּ

ר: ַתח ֵביתֹו ַעד ֹבקֶּ ת  ֵתְצאּו ִאיש ִמפֶּ ַבר ה' ִלְנֹגף אֶּ )כג( ְועָּ
ם ַעל ַהַמְשקֹוף ְוַעל  ת ַהדָּ ה אֶּ אָּ ַסח ִמְצַרִים ְורָּ ְשֵתי ַהְמזּוֹזת ּופָּ

ם ִלְנֹגף: ֵתיכֶּ ל בָּ בֹא אֶּ ַתח ְולֹא ִיֵתן ַהַמְשִחית לָּ   ה' ַעל ַהפֶּ
ם: יָך ַעד עֹולָּ נֶּ ק ְלָך ּוְלבָּ ה ְלחָּ ר ַהזֶּ בָּ ת ַהדָּ ם אֶּ   )כד( ּוְשַמְרתֶּ

ר ִדֵבר  ם ַכֲאשֶּ כֶּ ר ִיֵתן ה' לָּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ל הָּ ֹבאּו אֶּ יָּה ִכי תָּ )כה( ְוהָּ
ה ַהזֹאת: ֲעֹבדָּ ת הָּ ם אֶּ ם  ּוְשַמְרתֶּ יָּה ִכי יֹאְמרּו ֲאֵליכֶּ )כו( ְוהָּ

ם: כֶּ ה ַהזֹאת לָּ ֲעֹבדָּ ה הָּ ם מָּ  ְבֵניכֶּ

 רש"י 
 - אגדת אזוב מין ירק שיש לו גבעולין: - אזוב)כב( 

בכלי, כמו  - אשר בסף שלושה קלחין קרויין אגודה:
למה  - מן הדם אשר בסף )מלכים ב' יב יד( ספות כסף:

חזר ושנאו, שלא תאמר טבילה אחת לשלש המתנות, 
לכך נאמר עוד אשר בסף, ושתהא כל נתינה ונתינה מן 

 ואתם לא תצאו וגו' הדם אשר בסף, על כל הגעה טבילה:
מגיד שמאחר שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין  -

בין צדיק לרשע, ולילה רשות למחבלים הוא, שנאמר 
 -ופסח )כג(  כל חיתו יער: )תהלים קד כ( בו תרמוש

 ולא יתן לו  - ולא יתן המשחית וחמל, ויש לומר ודלג:
תלה הכתוב מצוה זו  - והיה כי תבאו אל הארץ)כה(  יכולת לבא, כמו )בראשית לא ז( ולא נתנו אלהים להרע עמדי:

והיכן דבר,  - דבר כאשר בביאתם לארץ, ולא נתחייבו במדבר אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית ועל פי הדבור:
 והבאתי אתכם אל הארץ וגו' )שמות ו ח(:

 
 שמות פרק יג פסוק יד

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

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

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 
 שאלת בן חכם. דברה תורה כנגד ארבעה בנים, רשע ושאינו יודע לשאול והשואל דרך סתומה והשואל דרך חכמה:זאת 

 
 ויקרא פרק כה

ְכרּו  ִים לֹא ִימָּ ץ ִמְצרָּ רֶּ ם ֵמאֶּ ר הֹוֵצאִתי ֹאתָּ ַדי ֵהם ֲאשֶּ )מב( ִכי ֲעבָּ
ד: בֶּ ת עָּ רֶּ  ... ִמְמכֶּ

דַ  ִדים ֲעבָּ ֵאל ֲעבָּ ם )נה( ִכי ִלי ְבֵני ִיְשרָּ ר הֹוֵצאִתי אֹותָּ י ֵהם ֲאשֶּ
ם: ִים ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ץ ִמְצרָּ רֶּ  ֵמאֶּ

 

 רש"י 
 - לא ימכרו ממכרת עבד שטרי קודם: - כי עבדי הם)מב( 

 בהכרזה כאן יש עבד למכור, ולא יעמידנו על אבן הלקח:
 אני ה' אלהיכם שטרי קודם: -כי לי בני ישראל עבדים )נה( 

 כל המשעבדן מלמטה כאלו משעבדן מלמעלה: -

 דברים פרק ו
ִטים  ֵעֹדת ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּ ה הָּ ר ֵלאֹמר מָּ חָּ ְלָך ִבְנָך מָּ )כ( ִכי ִיְשאָּ

ם: ְתכֶּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו אֶּ ר ִצּוָּ ִיינּו  ֲאשֶּ ִדים הָּ ַמְרתָּ ְלִבְנָך ֲעבָּ  )כא( ְואָּ

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

ה: קָּ ִים ַוֹיִציֵאנּו ה' ִמִמְצַרִים ְביָּד ֲחזָּ ל ֵביתֹו  ְלַפְרֹעה ְבִמְצרָּ ִעים ְבִמְצַרִים ְבַפְרֹעה ּוְבכָּ )כב( ַוִיֵתן ה' אֹוֹתת ּוֹמְפִתים ְגֹדִלים ְורָּ
נּו ְלֵעיֵנינּו: ִביא ֹאתָּ ם ְלַמַען הָּ נּו הֹוִציא ִמשָּ ר ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתינּו: )כג( ְואֹותָּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ת הָּ נּו אֶּ ת לָּ תֶּ ל  לָּ ת כָּ )כד( ַוְיַצֵּונּו ה' ַלֲעשֹות אֶּ

ה: ל ַהיִָּמים ְלַחֹיֵתנּו ְכַהיֹום ַהזֶּ נּו כָּ ת ה' ֱאֹלֵהינּו ְלטֹוב לָּ ה אֶּ ה ְלִיְראָּ ֵאלֶּ נּו ִכי ִנְשֹמר ַלֲעשֹו ַהֻחִקים הָּ ה ִתְהיֶּה לָּ קָּ ל )כה( ּוְצדָּ ת כָּ ת אֶּ
ה ַהזֹאת ִלְפֵני ה'  נּו:ַהִמְצוָּ ר ִצּוָּ  ֱאֹלֵהינּו ַכֲאשֶּ

 
 משנה מסכת פסחים פרק י משנה ד

מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו 
הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור שבכל הלילות אנו אוכלין אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל 

בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים ולפי דעתו של בן 
 אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה:
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