
 

 מצרים יציאת והזכרת בסיפור נשים דין

 :י שם"ורש' ג, ג"שמות י .1

ה ַּויֹאֶמר ר ַּהֶזה ַּהיֹום ֶאת ָזכֹור ָהָעם ֶאל מׁשֶ ְצַרִים ְיָצאֶתם ֲאׁשֶ ית ִמּמִ י ֲעָבִדים ִמּבֵ חֶֹזק ּכִ  ָיד ּבְ
 :ָחֵמץ ֵיָאֵכל ְולֹא ִּמֶזה ֶאְתֶכם' ה הֹוִציא

 :יום בכל מצרים יאתיצ שמזכירין למד - הזה היום את זכור

 'י על פסוק ג"ורש' ג-'א, ז"דברים ט

מֹור יָת ָהָאִביב חֶֹדׁש ֶאת ׁשָ ַסח ְוָעׂשִ י ֱָאלֶֹהיך 'לה ּפֶ חֶֹדׁש ּכִ ְצַרִים ֱָאלֶֹהיך 'ה ָהֹוִציֲאך ָהָאִביב ּבְ  ִמּמִ
ַסח ְּוָזַבְחָת :ָלְיָלה קֹום ּוָבָקר צֹאן ֱָאלֶֹהיך 'לה ּפֶ ּמָ ר ּבַ ן 'ה ִיְבַחר ֲאׁשֶ ּכֵ מֹו ְלׁשַ ם ׁשְ  ֹתאַכל לֹא :ׁשָ
ְבַעת ָחֵמץ ָעָליו י עִֹני ֶלֶחם ַמּצֹות ָעָליו ּתֹאַכל ָיִמים ׁשִ זֹון ּכִ  ְלַמַען ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ָיָצאָת ְבִחּפָ
ַָחֶייך ְיֵמי ּכֹל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֵָצאְתך יֹום ֶאת ִּתְזּכֹר ּ: 

 .צאתך יום את והמצה הפסח אכילת ידי על - תזכר למען

 . ג"י-:ב"ברכות י .2

מזכירין יציאת מצרים בלילות אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי 

שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ 

ייך העולם הזה מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות וחכמים אומרים ימי ח

  :כל להביא לימות המשיח

 תניא אמר להם בן זומא לחכמים וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח והלא כבר 'גמ

אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים ' ולא יאמרו עוד חי ה' נאמר הנה ימים באים נאם ה

 הארצות אשר אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל' כי אם חי ה

הדחתים שם אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר 

ויציאת מצרים טפל לו כיוצא בו אתה אומר לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך 

לא שיעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו וכן הוא אומר אל תזכרו ראשונות 

 תתבוננו אל תזכרו ראשונות זה שעבוד מלכיות וקדמוניות אל תתבוננו זו וקדמוניות אל

יציאת מצרים הנני עושה חדשה עתה תצמח תני רב יוסף זו מלחמת גוג ומגוג משל למה 

הדבר דומה לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה זאב 

 מעשה ארי פגע בו נחש וניצל ממנו שכח מעשה פגע בו ארי וניצל ממנו והיה מספר והולך

 :שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש אף כך ישראל צרות אחרונות משכחות את הראשונות

 

 

 

 

 



 ז"קנ עשה המצוות ספר ם"רמב .3

 לשון צחות כפי הלילה בתחלת מניסן עשר חמישה בליל מצרים ביציאת לספר שצוונו והיא ז"קנ מצוה

 המצרים לנו שעשו ומה השם לנו שעשה מה בהגדלת הדברים ויאריך במאמר שיוסיף מי וכל. המספר

 כמו טוב יותר יהיה שגמלנו טוב כל על יתעלה לו ולהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס מעול

 אמרו הוא הזה הציווי על שבא והכתוב, משובח זה הרי מצרים ביציאת לספר המאריך וכל שאמרו

 ביום אי ההוא ביום לומר תלמוד חודש מראש יכול לבנך והגדת הפירוש ובא ההוא ביום לבנך והגדת

 לפניך מונחים ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור לומר תלמוד יום מבעוד יכול ההוא

 בנך ישאלך אם יכול בנך ישאלך כי שנאמר מכלל מכילתא ולשון. מספר אתה הלילה מתחילת כלומר

 לבין בינו בן לו שיש בזמן אלא לי אין, שואלך שאינו פ"אע לבנך והגדת רלומ תלמוד' כו לו מגיד את

 שהוא לומר רוצה, הזה היום את זכור העם אל משה ויאמר לומר תלמוד מנין אחרים לבין בינו עצמו

 נבונים כלנו חכמים כלנו ואפילו אמרם לשון ידעת וכבר. השבת יום את זכור שאמר כמו לזכרו צוה

 בסוף זו מצוה משפטי התבארו וכבר. מצרים ביציאת לספר עלינו מצוה כלה התורה את יודעים כלנו

 )ח"פ ומצה חמץ הלכות זמנים, פרעה אל בא. (פסחים

 'א', ז, ומצה חמץ ם"רמב .4

 בניסן עשר חמשה בליל במצרים לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסים לספר תורה של עשה מצות) א (

 יום את זכור) 'כ שמות (שנאמר כמו ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור) ג"י שמות (שנאמר

 שיש בשעה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת לומר תלמוד עשר חמשה שבליל ומנין השבת

 וכל מצרים ביציאת לספר חייבים גדולים חכמים אפילו בן לו שאין פי על ואף לפניך מונחים ומרור מצה

 :משובח זה הרי ושהיו שאירעו בדברים המאריך

 

 ג"י', ג-'א', א ש"ק הלכות - ם"רמב .5

 שוכבין אדם בני שדרך בשעה ובקומך ובשכבך שנאמר ובבקר בערב ש"ק קוראין יום בכל פעמים) א(

 :יום הוא וזה עומדין אדם בני שדרך ובשעה לילה הוא וזה

 שמע תפרש לקרות ומקדימין ויאמר שמוע אם והיה שמע הן אלו פרשיות שלשה קורא הוא ומה) ב(

 שמוע אם והיה ואחריה בו תלוי שהכל הגדול העיקר שהוא ותלמודו ואהבתו השם יחוד בה שיש מפני

 כל זכירת צווי בה יש היא שגם ציצית פרשת כך ואחר המצות כל שאר) זכירת (על צווי בה שיש

 :המצות

 מצרים ציאתי זכרון בה שיש מפני בלילה אותה קוראין בלילה נוהגת ציצית מצות שאין פ"אע) ג(

 חייך ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען שנאמר ובלילה ביום מצרים יציאת להזכיר ומצוה

 :שמע קריאת הנקראת היא זה סדר על אלו פרשיות שלש וקריאת

 הרי אלא בעונתו שמע קריאת חובת ידי יצא לא אנוס היה אפילו ביום שעות שלש אחר הקורא) יג(

 :שעות שלש אחר וקרא איחר אפילו היום כל ולאחריה לפניה מברךו בתורה כקורא הוא

 :שם משנה כסף

 

 

 

 

 



 : 'ז ק"ס, ח"נ סימן ח"או, א"מג .6

 של ש"ק גבי שוכבים אדם שבני ז"כ' דדרשי ש"מ שואלין יש א"ספ מ"הכ כתב. 'וכו שזמנה פ"אע) ז (

' אמרי דהא נ"דאה ל"וי. היום לכ דהיינו קמים אדם שבני ז"כ ובקומך נדרוש נמי יום של ש"ק גבי לילה

 בשעה' דאמרי והא לבטלה ברכותיו הוי ש"ק זמן היה לא ואלו הברכות הפסיד לא ואילך מכאן הקורא

 כדאמרן ודאי אלא נינהו דעלמא רובא מלכים בני דאטו תדע הוא בעלמא אסמכתא קמים אדם שבני

 ק"וע מהברכות ראיה אין כ"וא' ס 'סי ש"כמ ש"לק שייכים אינן הברכות דהא חדא ע"צ ודבריו. ל"עכ

 ל"וה הלילה וכל היום כל זמנה מדאורייתא ש"ק דלדבריו ועוד הברכות יקרא' ד שעה אחר אף כ"דא

 שהזמן ע"מ ל"דה בהדיא איתא ובגמרא ב"ס ו"ק' סי ש"כמ דתפלה דומיא גרמא הזמן שלא ע"מ(") 

 אלא מקרי לא קימה אבל שוכב שהוא ז"כ' פי בשכבך דבשלמא ליתא מעיקרא דקושיא נ"ול גרמא

' בס כ"וכ חינוך' בס מ"וכ הילוך או ישיבה או עמידה רק קימה מקרי לא כ"אח אבל ממטתו כשעומד

 :ה"בס מזה כ"כ מלכים מבני ש"ומ ה"מ ה"בח ב"מ

 'ע סימן חיים אורח ע"שו

 עליהן לושיקב ללמדם הוא ונכון גרמא שהזמן עשה מצות שהיא מפני ש"מק פטורים ועבדים נשים) א(

 ):מועד אוהל בשם י"ב (ראשון פסוק לפחות ויקראו הגה: שמים מלכות עול

 :'א ק"ס', ע סימן ח"או, א"מג

 צריכים כ"וא ו"ס' סי ש"כמ דאורייתא הוא מ"י דזכירות ויציב אמת <> לומר ") מחוייבים מ"דמ ל"נ אך

 :לתפלה גאולה לסמוך

 ן"הרמב והשגות א"י שורש המצוות ספר .7

 ...בזכרים ונוהגת + המצווה דיני – א"כ מצווה ךהחינו ספר .8

 –' ו ק"ס חינוך מנחת

 'ב שאלה ד"כ כלל הראש ת"שו .9

 ז"קפ עשה המצוות ספר .10


