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שירת מרים – עיונים בספר שמות

מבורכי יום רביעי

וחזרה לשאלת הבן :מה העבודה הזאת לכם
…It’s All For You
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שמות יב:כו-כז

ח־פ ַסח ֜הוּא ַל ֽ֗ה'
ֹאמ ֥ר ּו ֲא ֵל ֶיכ֖ם ְּבנֵ ֶיכ֑ם ָ ֛מה ָה ֲﬠב ָ ֹ֥דה ַה ֹ֖זּאת ָלכֶ ֽם :וַ ֲא ַמ ְר ֶּ֡תם זֶ ַֽב ּ ֨ ֶ
וְ ָה ָ֕יה ִּ ֽכי־י ְ
ת־ב ֵּ ֣תינ ּו ִה ִּצ֑יל וַ יִּ ּ֥קֹד
ת־מצְ ַ ֖ריִ ם וְ ֶא ָּ
ל־ב ֵּת֤י ְבנֵ ֽי־יִ ְ ׂש ָר ֵאלְּ ב ִמצְ ַ ֔ריִ ם ְּבנָ גְ ּ ֥פוֹ ֶא ִ
שר ָּ פ ַסח ַﬠ ָּ
ֲא ׁ ֶ ֣
ָה ָﬠ֖ם וַ ִיּ ׁ ְֽש ַּת ֲחוֽ וּ:
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ירושלמי פסחים י':ד'

אַרבָּ עָ ה בָ נִים ִדּיבְּ ָרה תו ָֹרה .בֶּ ן חָ כָם בֶּ ן ָר ָשׁע בֶּ ן ִטיפֵּ שׁ בֶּ ן ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁאָל .בֶּ ן
ַתּנֵּי ִרבִּ י ִחייָה .כְּ ֶנגֶד ְ
יאנ ּו
אוֹתנ ּו .אַף אַ ָתּה אֱ מוֹר �וְּ .בחוֹזֶ ק יָ ד הוֹצִ ָ
חָ כָם מָ הוּ אוֹמֵ רָ .מה ָה ֵﬠדֹת וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָ
יחין
בוֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכם .מַ ה הַ טּו ַֹרח הַ זֶּה ֶשׁאַ ֶתּם מַ ְט ִר ִ
יְ י ִמ ִּמצְ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲﬠ ָב ִדים׃ בֶּ ן ָר ָשׁע מָ הוּ אוֹמֵ רָ .מה ָה ֲﬠ ָ
ָל־)שׁעָ ה וְ ָשׁעָ ה( ָ
עָ לֵינוּ בְּ כ ָ
]שׁנָה וְ ָשׁנָה[ִ .מכֵּיוָ ן ֶשׁהו ִֹציא אֶ ת עַ ְצמ ֹו ִמן הַ כְּ לָל אַף אַ ָתּה אֱ מוֹר לוַֹּ .ב ֲﬠבוּר זֶ ה
ָﬠ ָ ׂשה יְ י ִלי׃ לִ י עָ ָשׂה .לְ אוֹת ֹו הָ ִאישׁ �א עָ ָשׂהִ .אילּוּ הָ יָה אוֹת ֹו ְה ִאישׁ בְּ ִמ ְצ ַריִם �א הָ יָה ָראוּי לְ ִהיגְּאֵ ל
ִמ ָשּׁם לְ ע ֹולָםִ .טיפֵּ שׁ מָ הוּ אוֹמֵ רַ .מה־זֹּאת .אַף אַ ְתּ ל ְַמּד ֹו ִהילְ כוֹת הַ פֶּ סַ חֶ .שׁאֵ ין מַ פְ ִט ִירין אַחַ ר הַ פֶּ סַ ח
בוּרה אֲ חֶ ֶרת .בֶּ ן ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁאָל
בוּרה ז ֹו וְ נִ כְ נַס לַחֲ ָ
אֲ פִ יק ֹומָ ן .מַ הוּ אֲ פִ יקוֹמָ ןֶ .שׁ�א יְהֵ א עוֹמֵ ד מֵ חֲ ָ
אָמ ָרה כֵןִ .אם אֵ ין ַדּעַ ת בַּ בֵּ ן אָבִ יו ְמל ְַמּדוֹ.
נִיתא ְ
אַ ְתּ פְּ ַתח ל ֹו ְת ִחילָּה .אָמַ ר ִרבִּ י יוֹסֵ ה .מַ ְת ָ
 (3רש"י שמות י"ג
את העבודה הזאת – של

פסח .והלא כבר נאמר למעלה :והיה כי תבאו אל הארץ וגו' ,ולמה חזר ושנאה? בשביל דבר
שנתחדש בה ,פרשה ראשונה נאמר בה :והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם– בבן רשע הכתוב מדבר,
שהוציא עצמו מן הכלל ,וכאן :והגדת לבנך – בבן שאין יודע לישאל ,והכתוב מלמדך שתפתח לו בדברי אגדה
המושכים את הלב.
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ר' יוסף קרא שמות י"ב:כ"ו

מה העבודה הזאת – שציוה המקום לאוכלו צלי מה שלא ציוה בתורה בתודה ושלמים.
 (5רשב"ם שמות י"ב:כ"ו
מה העבודה הזאת – המשונה

משאר ימים טובים מכמה דברים.
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אבן עזרא פירוש שני שמות י"ב:כ"ה:כ"ה
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ספורנו שמות י"ב:כ"ו
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נצי"ב שמות י"ב:כ"ו

וטעם שאילת הבנים ,בראותם כל המשפחה חבורה אחת אוכלים שה תמים ,ראשו על כרעיו ועל קרבו ,ועצם לא תשברו בו,
ובן נכר וערל ותושב ושכיר לא יאכל בו ,ואין זה המנהג במועדים אחרים.
מה העבדה הזאת לכם – שאינה ביום מקרא קדש כשאר הקרבנות ,ולא תוך זמן שאר הקרבנות ,שהוא מתמיד של
שחר עד תמיד של בין הערבים ,ולמה לא יספיק קרבן אחד לכל ישראל כמו בשאר קרבנות צבור.
והיה וגו' מה העבודה הזאת לכם – של קרבן פסח ,שאין לה שום תכלית כמו כל קרבן שבא לרצון או לכפרה ,ובכור
ומעשר שאינם מרצים גם כן טעמם ידוע במקומם ,אבל פסח למה הוא בא ,אם מפני התודה לה' על הנס של
יציאת מצרים ,לא היתה ראויה אלא לאותה שעה ,שלא מצינו מצוה לעשות זכר לנס לעולם ,זולת חנוכה ופורים
קבעו חכמים בזמנם גם כן לטעמים ידועים בענין הנס שיהא לנו לזכר ,ולא לגוף הנס בלבד .מעתה יש לדעת מה
הענין שמורה מעשה הפסח לדורות.
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מבורכי יום רביעי

שמות יב ,א-כח

אשוֹן ה ּו א
אש ֳח ָד ׁ ִ ֑שים ִר ׁ ֥
ל־א ֲה ֔רֹן ְּב ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִ ם ֵלא ֽמֹר) :ב( ַה ֧חֹ ֶד ׁש ַהזֶּ ֛ה ָלכֶ ֖ם ֣רֹ ׁ
אמר ֙ה' ֶאל־מ ׁ ֶֹש֣ה וְ ֶ ֽא ַ
)א( וַ ֹ֤יּ ֶ
ית־א ֖בֹת ֶ ׂש֥ה
ל־ﬠ ַ ֤דת יִ ְ ׂש ָר ֵאלֵ לא ֔מֹר ֶּב ָﬠ ֖שׂ ֹר ַל ֣חֹ ֶד ׁש ַהזֶּ ֑ה וְ יִ ְק ֣ח ּו ָל ֶ֗הם ִ ֛א ׁיש ֶ ׂש֥ה ְל ֵב ָ
ל־כ ֲ
שנָ ֽה) :ג( דַּ ְּב ֗ר ּו ֶ ֽא ָּ
ָל ֶ֔כם ְל ָח ְד ׁ ֵש֖י ַה ׁ ּ ָ
ל־ה ּ ֶשׂ ֽה) :ה(
שת ֚ ִא ׁיש ְל ִפ֣י ָא ְכ ֔לוֹ ָּת ֖כֹ ּס ּו ַﬠ ַ
ל־ב ֖יתוֹ ְּב ִמ ְכ ַס֣ת נְ פָ ׁ ֑ ֹ
ַל ָּבֽיִ ת) :ד( וְ ִאם־יִ ְמ ַﬠ֣ט ַה ַּביִ ֘ת ִמ ְהיוֹ֣ ת ִמ ּ ֶשׂ ֒ה וְ ָל ַ ֣קח ֗הוּא ו ׁ ְּשכֵ נ֛ וֹ ַה ָ ּק ֥רֹב ֶא ֵּ
ן־ה ִﬠזִּ ֖ים ִּת ּ קחוּ) :ו( וְ ָהיָ ֤ה ָל ֶכ ם ְל ִמ ׁ ְש ֶ֔מ ֶרת ַﬠ֣ד ַא ְר ָּב ָﬠ֥ה ָﬠ ָ ׂש֛ר י֖ וֹם ַל ֣חֹ ֶד ׁש ַהזֶּ ֑ה
ן־ה ְּכ ָב ִ ׂ֥שים ו ִּמ ָ
ן־שנָ ֖ה יִ ְהיֶ ֣ה ָלכֶ ֑ם ִמ ַ
ֶ ׂש֥ה ָת ִ ֛מים זָ כָ ֥ר ֶּב ׁ ָ
ל־ה ַּמ ׁ ְש ֑קוֹף ֚ﬠַ ל ַה ָּב ִּ֣֔תים
ל־ש ֵּ ֥תי ַה ְּמז ּו ֹ֖זת וְ ַﬠ ַ
ן־הדָּ ֔ ם וְ נָ ְֽתנ֛ ּו ַﬠ ׁ ְ
וְ ׁ ָש ֲח ֣ט ּו א ֹ֗תוֹ כּ ֹ֛ ל ְק ַה֥ל ֲﬠ ַ ֽדת־יִ ְ ׂש ָר ֵא֖ל ֵּב֥ין ָה ַﬠ ְר ָּבֽיִ ם) :ז( וְ ָל ְֽקח ּו ִמ ַ
ֹאכ ֤ל ּו ִמ ֶּ֙מנּ ּו ָ֔נא ו ָּב ׁ ֵש֥ל
ל־ת ְ
ֹאכ ֻ ֽלהוּ) :ט( ַא ּ
ל־מר ִ ֹ֖רים י ְ
י־א ׁש ו ַּמ ּ֔צוֹת ַﬠ ְ
ת־ה ָּב ָ ׂש֖ר ַּב ַּ ֣ליְ ָלה ַהזֶּ ֑ה צְ ִל ֵ ֣
ֲא ׁ ֶשר־יֹאכְ ֥ל ּו א ֹ֖תוֹ ָּב ֶהֽם) :ח( וְ ָאכְ ֥ל ּו ֶא ַ
ד־ב ֶקר ָּב ֵ ֥א ׁש ִּת ְ ׂש ֽרֹפוּ:
ד־ב ֶקר וְ ַהנּ ָ ֹ֥תר ִמ ֶּ ֛מנּ ּו ַﬠ ּ֖ ֹ
ֹא־תוֹתיר ּו ִמ ֶּ ֖מנּ ּו ַﬠ ּ֑ ֹ
ִ֥
ל־ק ְר ּֽבוֹ) :י( וְ ל
ל־כ ָר ָﬠ֖יו וְ ַﬠ ִ
ֹאשוֹ ַﬠ ְּ
י־א ׁש ר ׁ ֥
ְמ ֻב ׁ ּ ָש֖ל ַּב ָּמ֑יִ ם ִּ ֣כי ִאם־צְ ִל ֵ ֔
)יא( וְ כָ כָ ֘ה ּתֹאכְ ֣ל ּו אֹתוֹ֒ ָמ ְתנֵ יכֶ ֣ם ֲחגֻ ִ ֔רים נַ ֲֽﬠ ֵליכֶ ם ְּב ַרגְ ֵל ֶ֔יכם ו ַּמ ֶּק ְלכֶ ֖ם ְּביֶ ְדכֶ ֑ם וַ ֲא ַכ ְל ֶּת֤ם אֹת וֹ ְּב ִח ּ ָפז֔ וֹן ּ ֶ ֥פ ַסח ֖הוּא ַל ֽה') :יב( וְ ָﬠ ַב ְר ִּ ֣תי
ל־אל ֹ ֵה֥י ִמצְ ַ ֛ריִ ם ֶ ֽא ֱﬠ ֶ ׂש֥ה ׁ ְשפָ ִ ֖טים ֲאנִ ֥י ֽה') :יג(
ד־ב ֵה ָמ֑ה ו ְּבכָ ֱ
ל־בכוֹ ר ְּב ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִ ם ֵמ ָא ָ ֖דם וְ ַﬠ ְּ
יתי כָ ְּ
ץ־מצְ ַריִ ֘ם ַּב ַּ ֣ליְ ָלה ַהזֶּ ֒ה וְ ִה ֵּכ ִ ֤
ְב ֶ ֽא ֶר ִ
ת־הדָּ ֔ ם וּפָ ַס ְח ִּ ֖תי ֲﬠ ֵלכֶ ֑ם וְ ֽל ֹא־ יִ ְֽה ֶ֨יה ָבכֶ ֥ם ֶ֙נגֶ ף ְל ַמ ׁ ְש ִ֔חית ְּב ַה ּכ ִ ֹ֖תי ְּב ֶ ֥א ֶרץ
וְ ָהיָ ה ַהדָּ ֨ ם ָל ֶ֜כם ְל ֗אֹת ַﬠ֤ל ַה ָּב ִּתי ם ֲא ׁ ֶש֣ר ַא ֶּ ֣תם ׁ ֔ ָשם וְ ָר ִ ֙א ִית י ֶא ַ
ֹאכל ּו ֚ ַא ְך
עוֹל֖ם ְּת ָח ֻ ּגֽהוּ) :טו( ׁ ִש ְב ַﬠ֤ת יָ ִמי ם ַמ ּ֣צוֹת ּת ֵ֔
ִמצְ ָ ֽריִ ם) :יד( וְ ָהיָ ה ַהיּ֨ וֹם ַהזֶּ ֤ה ָלכֶ ם ְלזִ ָּכ ֔רוֹן וְ ַח ּג ֶ ֹ֥תם א ֹ֖תוֹ ַ ֣חג ַל ֽ֑ה' ְלדֹ ֣רֹ ֵת ֶ֔יכם ֻח ַ ּ ֥קת ָ
אשן ַﬠד־י֥ וֹם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ ֽﬠי) :טז(
אשוֹן ַּת ׁ ְש ִּ ֥בית ּו ּ ְשׂ ֖אֹר ִמ ָּב ֵּתיכֶ ֑ם ִּ ֣כי׀ ָּכל־אֹכֵ ֣ל ָח ֵ֗מץ וְ נִ כְ ְר ָ֞תה ַה ֶ ּ ֤נפֶ ׁש ַה ִהו א ִמיִּ ְ ׂש ָר ֵ ֔אל ִמיּ֥ וֹם ָה ִר ׁ ֖ ֹ
ַּביּ֣ וֹם ָה ִר ׁ ֔
ל־נפֶ ׁש ֥הוּא
ל־מ ָלאכָ ה ל ֹא־יֵ ָﬠ ֶ ׂש֣ה ָב ֶ֔הם ֚ ַאךְ ֲא ׁ ֶש֣ר יֵ ָאכֵ ֣ל ְל ָכ ֶ֔
יﬠי ִמ ְק ָרא־ ֖קֹ ֶד ׁש יִ ְהיֶ ֣ה ָלכֶ ֑ם ָּכ ְ
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא־ ֔קֹ ֶד ׁש ו ַּביּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ֔
ו ַּביּ֤ וֹם ָה ִר ׁ
ת־היּ֥ וֹם
אוֹתיכֶ ֖ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ָ ֑ריִ ם ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּ֞תם ֶא ַ
֥אתי ֶאת־צִ ְב ֵ
ּוֹת ִּ֗כי ְּב ֙ ֶﬠצֶ ם ַהיּ֣ וֹם ַה ֶ֔זּה הוֹצֵ ִ
ת־ה ַּמצ ֒
ְל ַבדּ֖ וֹ יֵ ָﬠ ֶ ׂש֥ה ָלכֶ ֽם) :יז( ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּת ֘ם ֶא ַ
ֹאכ ֖ל ּו ַמ ֹ֑ ּצת ַﬠד י֣ וֹם ָה ֶא ָח֧ד וְ ֶﬠ ְ ׂש ִ ֛רים ַל ֖חֹ ֶד ׁש ָּב ָﬠ ֶֽרב:
ש ָּב ֔ ֶﬠ ֶרב ּת ְ
אשן ְּב ַא ְר ָּב ָﬠ ה ָﬠ ֨ ָ ׂשר י֤ וֹם ַל ֙חֹ ֶד ׁ 
עוֹלֽם) :יח( ָּב ִר ׁ ֡ ֹ
ַהזֶּ ֛ה ְלדֹר ֵֹתיכֶ ֖ם ֻח ַ ּ ֥קת ָ
)יט( ׁ ִש ְב ַﬠ֣ת יָ ִ֔מים ְ ׂש ֕אֹר ֥ל ֹא יִ ָּמצֵ ֖א ְּב ָב ֵּתיכֶ ֑ם ִּ ֣כי׀ ָּכל־אֹכֵ ֣ל ַמ ְח ֶ֗מצֶ ת וְ נִ כְ ְר ָ֞תה ַה ֶ ּ ֤נפֶ ׁש ַה ִהו א ֵמ ֲﬠ ַ ֣דת יִ ְ ׂש ָר ֵ ֔אל ַּב ֵ ּג֖ר ו ְּב ֶאזְ ַ ֥רח ָה ָ ֽא ֶרץ) :כ(
ֹאכ ֖ל ּו ַמ ּֽצוֹת:
מוֹש ֣בֹ ֵת ֶ֔יכם ּת ְ
ל־מ ְח ֶמ֖צֶ ת ֣ל ֹא תֹאכֵ ֑ל ּו ְּבכֹלְ ׁ 
ָּכ ַ
אמר ֲא ֵל ֶה֑ם ִ ֽמ ׁ ְש ֗כ ּו ו ְּק ֨ח ּו ָלכֶ ֥ם ֹ֛צאן ְל ִמ ׁ ְש ּ ְפח ֵֹת ֶיכ֖ם וְ ׁ ַש ֲח ֥ט ּו ַה ּ ָפ ַֽסח) :כב( ו ְּל ַק ְח ֶּ֞תם ֲאגֻ דַּ ֣ ת
)כא( וַ יִּ ְק ָ ֥רא מ ׁ ֶֹש֛ה ְל ָכל־זִ ְקנֵ ֥י יִ ְ ׂש ָר ֵא֖ל וַ ֹ֣יּ ֶ
ח־ב ֖יתוֹ
ן־הדָּ ֖ ם ֲא ׁ ֶש֣ר ַּב ָּס֑ף וְ ַא ֶּ֗תם ֥ל ֹא ֵתצְ ֛א ּו ִ ֥א ׁיש ִמ ּ ֶפ ַֽת ֵּ
ל־ש ֵּ ֣תי ַה ְּמז ּו ֹ֔זת ִמ ַ
ל־ה ַּמ ׁ ְשקוֹ ף וְ ֶא ׁ ְ
ר־ב ַּס ֒ף וְ ִה ַ ּג ְﬠ ֶּת֤ם ֶא ַ
ֵאז֗ וֹב ו ְּט ַב ְל ֶּת ֘ם ַּבדָּ ֣ ם ֲא ׁ ֶש ַּ
ל־ה ַּמ ׁ ְש ֔קוֹף וְ ַﬠ֖ל ׁ ְש ֵּ ֣תי ַה ְּמז ּו ֹ֑זת וּפָ ַס֤ח ֙ה' ַﬠל־ ַה ּ ֶ֔פ ַתח וְ ֤ל ֹא יִ ֵּת ן
ת־הדָּ ם ַﬠ ַ
ת־מצְ ַריִ ֒ם וְ ָר ָא֤ה ֶא ַ
ד־ב ֶקר) :כג( וְ ָﬠ ַב֣ר ֘ה' ִלנְ ֹ֣ ּגף ֶא ִ
ַﬠ ּֽ ֹ
ל־ה ָ ֗א ֶרץ
י־ת ֣בֹא ּו ֶא ָ
ד־עוֹלם) :כה( וְ ָה ָ֞יה ִּ ֽכ ָ
ָֽ
ק־לךָ ֥ ו ְּל ָבנֶ ֖יךָ ַﬠ
ת־הדָּ ָב֣ר ַהזֶּ ֑ה ְל ָח ְ
ל־ב ֵּת ֶיכ֖ם ִלנְ ֹֽ ּגף) :כד( ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּ ֖תם ֶא ַ
ַה ַּמ ׁ ְש ִ֔חית ָל ֥בֹא ֶא ָּ

ֹאמ ֥ר ּו ֲא ֵליכֶ ֖ם ְּבנֵ יכֶ ֑ם ָ ֛מה
ת־ה ֲﬠב ָ ֹ֥דה ַה ֹֽזּאת) :כו( וְ ָה ָ֕יה ִּ ֽכי־י ְ
ֲא ׁ ֨ ֶשר יִ ֵּ ֧תן ֛ה' ָלכֶ ֖ם ַּכ ֲא ׁ ֶש֣ר דִּ ֵּ ֑בר ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּ ֖תם ֶא ָ
־מצְ ַ ֖ריִ ם
ל־ב ֵּת֤י ְבנֵ ֽי־יִ ְ ׂש ָר ֵאלְּ ב ִמצְ ַ ֔ריִ ם ְּבנָ גְ ּ ֥פוֹ ֶאת ִ
ח־פ ַסח ֜הוּא ַל ֽ֗ה' ֲא ׁ ֶש֣ר ָּ פ ַסח ַﬠ ָּ
ָה ֲﬠב ָ ֹ֥דה ַה ֹ֖זּאת ָל ֶכֽם) :כז( וַ ֲא ַמ ְר ֶּ֡תם זֶ ַֽב ּ ֨ ֶ
קד ָה ָﬠ֖ם וַ ִיּ ׁ ְֽש ַּת ֲחוֽ וּ) :כח( וַ יֵּ ְל ֥כ ּו וַ ֽיַּ ֲﬠ ֖ ׂש ּו ְּבנֵ ֣י יִ ְ ׂש ָר ֵא֑ל ַּכ ֲא ׁ ֨ ֶשר צִ ָ ּו ֧ה ֛ה' ֶאת־מ ׁ ֶֹש֥ה וְ ַא ֲה ֖רֹן ֵּכ֥ן ָﬠ ֽ ׂשוּ:
ת־ב ֵּ ֣תינ ּו ִה ִּצ֑יל וַ יִּ ּ֥ ֹ
וְ ֶא ָּ
 (10מכילתא דרבי ישמעאל שמות שמות י"ב
ַהח ֶֹד ׁש ַהזֶּ ה ָל ֶכם – וְ �א מָ נָה ב ֹו אָדָ ם הָ ִראשׁוֹן.

אָדם הָ ִראשׁוֹן" ,א ֹו אֵ ינ ֹו אֶ לָּא ָלכֶם ,וְ �א
אַ ָתּה אוֹמֵ ר " ָלכֶם ,וְ �א מָ נָה בּ ֹו ָ
אָדם
אשוֹן הוּא ָל ֶכם ,הֲ ֵרי ָלכֶם וְ �א לַגּ ֹויִם אָמוּר .הָ א מַ ה ִתּלְ ֹמד לוֹמַ ר ָל ֶכם? ָלכֶם וְ �א מָ נָה ב ֹו ָ
שׁהוּא אוֹמֵ ר ִר ׁ
לַגּ ֹויִם? כְּ ֶ
יהים
�שׁים יוֹם ,מַ גְבִּ ִ
הָ ִראשׁוֹן .נ ְִמצֵ ינוּ לְ מֵ ִדין ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל מ ֹו ִנין לַלְּ בָ נָה ,וְ הַ גּ ֹויִם לַחַ מָּ ה� .א דַּ יָּם לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֶ לָּא אַחַ ת לִ ְשׁ ִ
אֶ ת עֵ ינֵיהֶ ם לַאֲ בִ יהֶ ם ֶשׁבַּ ָשּׁמַ יִם...
 (11מכילתא דרשב"י שמות שמות י"ב

ַהח ֶֹד ׁש ַהזֶּ ה ָל ֶכם – לא מנו בו אבות הראשונים יכול לא מנו בו אבות הראשונים שהרי לא ניתנה תורה בימיהם אבל
משניתנה תורה ואילך יהו באי בראשית מונין בו ת"ל לכם אתם מונין בו ואין באי בראשית מונין בו.

ח־פ ַסח ֜הוּא ַל ֽ֗ה'!
ֹאמ ֥ר ּו ֲא ֵל ֶיכ֖ם ְּבנֵ ֶיכ֑ם ָ ֛מה ָה ֲﬠב ָ ֹ֥דה ַה ֹ֖זּאתָ :ל ֶכֽם? וַ ֲא ַמ ְר ֶּ֡תם זֶ ַֽב ּ ֨ ֶ
וְ ָה ָ֕יה ִּ ֽכי־י ְ
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