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Nechama Leibowitz, in her Iyunim, in an essay entitled, “כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות” states that 

Parashat Bo, in general, and chapter 12 in Shemot in particular,  represents  a great departure from the 

previous 14 Parshiot that we have now  read when we began reading Beraishit once again on Simchat 

Tora.  

In Chapter 12, we find a number of Mitzvot that the Jews were Commanded to carry out preceeding the 

first Pesach and, which for the most part, have  remained in practice from that point on to the present: 

  יב פרק שמות

 :ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש) ב) 1 )

        The institution of Rosh Chodesh; a 

Jewish calendar; the beginning of the Jewish year, all which allow us to determine                 

when Nissan, and therefore Pesach will occur in a given year                                                      .                      

                                                                  

 

 :ַלָּבִית ֶׂשה *בֹת ְלֵבית ֶׂשה ִאיׁש ָלֶהם וְִיְקחּו ַהֶּזה ַלחֶֹדׁש ֶּבָעׂשֹר ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ָּכל ֶאל ַּדְּברּו) ג() 2

 :ַהֶּׂשה ַעל ָּתכֹּסּו *ְכלֹו ְלִפי ִאיׁש ְנָפׁשֹת ְּבִמְכַסת ֵּביתֹו ֶאל ַהָּקרֹב ּוְׁשֵכנֹו הּוא ְוָלַקח ִמֶּׂשה ִמְהיֹות ַהַּבִית ִיְמַעט ְוִאם) ד(

 :ִּתָּקחּו ָהִעִּזים ּוִמן ַהְּכָבִׂשים ִמן ָלֶכם ִיְהֶיה ָׁשָנה ֶּבן ָזָכר ָתִמים ֶׂשה) ה(

 ָהַעְרָּבִים ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ּכֹל אֹתֹו ְוָׁשֲחטּו ַהֶּזה ַלחֶֹדׁש יֹום ָעָׂשר 3ְרָּבָעה ַעד ְלִמְׁשֶמֶרת ָלֶכם ְוָהָיה) ו(

 :יֹאְכֻלהּו ְמרִֹרים ַעל ּוַמּצֹות ֵאׁש ְצִלי ַהֶּזה ַּלְיָלהּבַ  ַהָּבָׂשר ֶאת ְו*ְכלּו) ח(

 :ִקְרּבֹו ְוַעל ְּכָרָעיו ַעל רֹאׁשֹו ֵאׁש ְצִלי ִאם ִּכי ַּבָּמִים ְמֻבָּׁשל ּוָבֵׁשל ָנא ִמֶּמּנּו ּתֹאְכלּו 3ל) ט(

 :ִּתְׂשרֹפּו ָּבֵאׁש ּבֶֹקר ַעד ִמֶּמּנּו ְוַהּנָֹתר ּבֶֹקר ַעד ִמֶּמּנּו תֹוִתירּו ְולֹא) י(

 :ַליקָֹוק הּוא ֶּפַסח ְּבִחָּפזֹון אֹתֹו ַוֲאַכְלֶּתם ְּבֶיְדֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ַנֲעֵליֶכם ֲחֻגִרים ָמְתֵניֶכם אֹתֹו ּתֹאְכלּו ְוָכָכה) יא(

Pascal sacrifice that was in practice as long as there was a Mishkan, Beit HaMikdash.             

   

   :ָּבֶהם אֹתֹו יֹאְכלּו ֲאֶׁשר ַהָּבִּתים ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ַהְּמזּוזֹת ְׁשֵּתי ַעל ְוָנְתנּו ַהָּדם ִמן ְוָלְקחּו) ז( ) 3

 :ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ ְּבַהּכִֹתי ְלַמְׁשִחית ֶנֶגף ָבֶכם ִיְהֶיה ְולֹא ֲעֵלֶכם ּוָפַסְחִּתי ַהָּדם ֶאת ְוָרִאיִתי ָׁשם 3ֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּבִּתים ַעל ְלאֹת ָלֶכם ַהָּדם ְוָהָיה) יג(

 :ַהָּפַסח ְוַׁשֲחטּו ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם צֹאן ָלֶכם ּוְקחּו ִמְׁשכּו ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְלָכל מֶֹׁשה ַוִּיְקָרא) כא( 

 ַעד ֵּביתֹו ִמֶּפַתח ִאיׁש ֵתְצאּו לֹא ְו3ֶּתם ַּבָּסף ֲאֶׁשר ַהָּדם ִמן ַהְּמזּוזֹת ְׁשֵּתי ְוֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ֶאל ְוִהַּגְעֶּתם ַּבַּסף ֲאֶׁשר ַּבָּדם ּוְטַבְלֶּתם ֵאזֹוב ֲאֻגַּדת ּוְלַקְחֶּתם) כב(

 :ּבֶֹקר

 :ִלְנּגֹף ָּבֵּתיֶכם ֶאל ָלבֹא ַהַּמְׁשִחית ִיֵּתן ְולֹא ַהֶּפַתח ַעל ְיקָֹוק ּוָפַסח ַהְּמזּוזֹת ְׁשֵּתי ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּדם ֶאת ְוָר*ה ִמְצַרִים ֶאת ִלְנּגֹף ְיקָֹוק ְוָעַבר) כג(

The original form of Mezuza, acc. to some, indicating that HaShem is Protecting the house from harm. 
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 :ְּתָחֻּגהּו עֹוָלם ֻחַּקת ְלדֹרֵֹתיֶכם ַליקָֹוק ַחג אֹתֹו ְוַחּגֶֹתם ְלִזָּכרֹון ָלֶכם ַהֶּזה ַהּיֹום ְוָהָיה) יד( )  4

 :ָלֶכם ֵיָעֶׂשה ְלַבּדֹו הּוא ֶנֶפׁש ְלָכל ֵי*ֵכל ֲאֶׁשר 3ךְ  ָבֶהם ֵיָעֶׂשה לֹא ְמָלאָכה ָּכל ָלֶכם ִיְהֶיה קֶֹדׁש ִמְקָרא ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום קֶֹדׁש ִמְקָרא ָהִראׁשֹון ּוַבּיֹום) טז( 

Annual celebration of the Passover holiday.                                                                                                        

                                                                              

 ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ָחֵמץ אֵֹכל ָּכל ִּכי ִמָּבֵּתיֶכם ְּׂשאֹר ַּתְׁשִּביתּו ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום 3ךְ  ּתֹאֵכלּו ַמּצֹות ָיִמים ַעתִׁשבְ ) טו( )  5

 :ַהְּׁשִבִעי יֹום ַעד ָהִראׁשֹן ִמּיֹום ִמִּיְׂשָרֵאל ַהִהוא

 :עֹוָלם ֻחַּקת ְלדֹרֵֹתיֶכם ַהֶּזה ַהּיֹום ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִצְבאֹוֵתיֶכם ֶאת הֹוֵצאִתי ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ִּכי ַהַּמּצֹות ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם) יז( 

 :ָּבָעֶרב ַלחֶֹדׁש ְוֶעְׂשִרים ָהֶאָחד יֹום ַעד ַמּצֹת ּתֹאְכלּו ָּבֶעֶרב ַלחֶֹדׁש יֹום ָעָׂשר ְּב3ְרָּבָעה ָּבִראׁשֹן) יח(

 :ָה*ֶרץ ּוְבֶאְזַרח ַּבֵּגר ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעַדת ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ַמְחֶמֶצת אֵֹכל ָּכל ִּכי ְּבָבֵּתיֶכם ִיָּמֵצא לֹא ְׂשאֹר ָיִמים ִׁשְבַעת) יט(

 פ: ַמּצֹות ּתֹאְכלּו מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְּבכֹל תֹאֵכלּו לֹא ַמְחֶמֶצת ָּכל) כ(

Obligation of Matza, prohibition against Chametz.    (2 separate Mitzvot, or two sides of the same 

coin?)                                                          

                                                                                                                                          

 :ָלֶכם ַהּזֹאת ָהֲעבָֹדה ָמה ְּבֵניֶכם ֲאֵליֶכם יֹאְמרּו ִּכי ְוָהָיה) כו() 6

 וִַּיּקֹד ִהִּציל ָּבֵּתינּו ְוֶאת ִמְצַרִים ֶאת ְּבָנְגּפֹו ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָּבֵּתי ַעל ָּפַסח ֲאֶׁשר ַליקָֹוק הּוא ֶּפַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם) כז(

 :וִַּיְׁשַּתֲחוּו ָהָעם

Retelling the story to your children once they ask you about the nature of what you are doing .      

If we think more broadly in order to include additional Mitzvot beyond those associated with Pesach 

which overtly make mention of the Exodus, and therefore are probably meant to help us remember 

this event:  

Tefillin: יג פרק שמות  

  :ִמִּמְצָרִים ְיקָֹוק הֹוִצֲאךָ  ֲחָזָקה ְּבָיד ִּכי ְּבִפיךָ  ְיקָֹוק ּתֹוַרת ִּתְהֶיה ְלַמַען ֵעיֶניךָ  ֵּבין ּוְלִזָּכרֹון ָיְדךָ  ַעל ְלאֹות ְלךָ  ְוָהָיה) ט)

 )טז' גם פ(

 

Tzitzit: טו פרק במדבר  

 :יֶכםקֵלאלֹ ְקדִֹׁשים ִוְהיִיֶתם ִמְצֹוָתי ָּכל ֶאת ַוֲעִׂשיֶתם ִּתְזְּכרּו ְלַמַען) מ(

 פ: יֶכםקֱאלֹ ְיקָֹוק ֲאִני יםקֵלאלֹ ָלֶכם ִלְהיֹות ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֶכםקיֱאלֹ ְיקָֹוק ֲאִני) מא(

 

Shabbat: ה פרק דברים  

 ְיקָֹוק ִצְּוךָ  ֵּכן ַעל ְנטּוָיה ּוִבְזרֹעַ  ֲחָזָקה ְּבָיד ִמָּׁשם יךָ קֱאלֹ ְיקָֹוק ַוּיִֹצֲאךָ  ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָהִייתָ  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרּתָ ) טו(

 ס: ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ַלֲעׂשֹות יךָ קֱאלֹ

 

Miriam, Lashon HaRa: כד פרק דברים  

 ס: ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאְתֶכם ַּבֶּדֶרךְ  ְלִמְרָים יךָ קֱאלֹ ְיקָֹוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ָזכֹור) ט(
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Amalek: כה פרק דברים  

 :ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאְתֶכם ַּבֶּדֶרךְ  ֲעָמֵלק ְלךָ  ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ָזכֹור) יז(

 

Ha’anaka: טו פרק דברים  

 :ֵמִעָּמךְ  ָחְפִׁשי ְּתַׁשְּלֶחּנּו ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה ָׁשִנים ֵׁשׁש ַוֲעָבְדךָ  ָהִעְבִרָּיה אֹו ָהִעְבִרי 9ִחיךָ  ְלךָ  ִיָּמֵכר ִּכי) יב(

 :ֵריָקם ְתַׁשְּלֶחּנּו לֹא ֵמִעָּמךְ  ָחְפִׁשי ְתַׁשְּלֶחּנּו ְוִכי) יג(

 :לֹו ִּתֶּתן יךָ קֱאלֹ ְיקָֹוק ֵּבַרְכךָ  ֲאֶׁשר ךָ ּוִמִּיְקבֶ  ּוִמָּגְרְנךָ  ִמּצֹאְנךָ  לֹו ַּתֲעִניק ַהֲעֵניק) יד(

 :ַהּיֹום ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ְמַצְּוךָ  9נִֹכי ֵּכן ַעל ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ַוִּיְפְּדךָ  ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָהִייתָ  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרּתָ ) טו(

 

Shavuot (all the Regalim): טז פרק דברים  

 :יךָ קֱאלֹ ְיקָֹוק ְיָבֶרְכךָ  ַּכֲאֶׁשר ִּתֵּתן ֲאֶׁשר ָיְדךָ  ִנְדַבת ִמַּסת ֱאלֶֹהיךָ  ַליקָֹוק ָׁשֻבעֹות ַחג ְוָעִׂשיתָ ) י(

 ְלָמָנהְוָהA ְוַהָּיתֹום ְוַהֵּגר ִּבְׁשָעֶריךָ  ֲאֶׁשר ְוַהֵּלוִי ַוֲאָמֶתךָ  ְוַעְבְּדךָ  ּוִבֶּתךָ  ּוִבְנךָ  Aָּתה ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ִלְפֵני ְוָׂשַמְחּתָ ) יא(

 :ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן יךָ קֱאלֹ ְיקָֹוק ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ְּבִקְרֶּבךָ  ֲאֶׁשר

 פ: ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ֶאת ְוָעִׂשיתָ  ְוָׁשַמְרּתָ  ְּבִמְצָרִים ָהִייתָ  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרּתָ ) יב(

 

Treating the weak fairly before the court: כד פרק דברים  

 :Aְלָמָנה ֶּבֶגד ַתֲחבֹל ְולֹא ָיתֹום ֵּגר ִמְׁשַּפט ַתֶּטה לֹא) יז(

 ס: ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ַלֲעׂשֹות ְמַצְּוךָ  9נִֹכי ֵּכן ַעל ִמָּׁשם יךָ קֱאלֹ ְיקָֹוק ַוִּיְפְּדךָ  ְּבִמְצַרִים ָהִייתָ  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרּתָ ) יח(

 

The Mitzva of Tzitzit in particular, and the text’s inclusion within the context of Kriyat Shema, 

 

What is the reason or reasons that underlie these numerous practices that are associated with 

commemorating the Exodus?  

This is the question addressed by the author of the Sefer HaChinuch when he begins to discuss the 

Commandments surrounding Pesach, and he offers an intriguing psychological answer, certainly one 

that appears quite sophisticated, if we keep in mind that he probably lived during the 13
th

 century:  

  טז מצוה החינוך ספר

  .בו תשברו לא ועצם] ו"מ, ב"י שמות[ שנאמר, הפסח עצמות מכל עצם לשבור שלא

 ...באחרות שכתבנו כמו, מצרים ניסי לזכור, המצוה משרשי

 , ולומר דברי על לתפוש בני תחשוב ואל

 , הנס אותו לזכרון אלה כל לעשות יתברך השם אותנו יצוה זה ולמה

  ..,זרענו מפי ישכח ולא במחשבתנו הדבר יעלה אחד בזכרון והלא

 , רע ואם טוב אם, בהם עושה שהוא מעשיו אחר תמיד מחשבותיו וכל ולבו .פעולותיו כפי נפעל האדם כי דע  

 

 

 , היום כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל בלבבו גמור רשע ואפילו

 , ובמצוות בתורה בהתמדה ועסקו השתדלותו וישים רוחו יערה אם

 הפעולות אחרי כי, הרע היצר ימית מעשיו ובכח, הטוב אל ינטה מיד, שמים לשם שלא ואפילו

 . הלבבות נמשכים
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 , ובמצות בתורה חפץ, ותמים ישר ולבבו גמור צדיק אדם יהיה אם ואפילו

, רעה באומנות ומינהו המלך שהכריחו משל דרך תאמר כאילו, דופי של בדברים תמיד יעסק אולי אם

 רשע להיות לבו מצדקת הזמנים מן לזמן ישוב, אומנות באותו היום כל תמיד עסקו כל אם באמת

  .שאמרנו כמו, פעולותיו כפי נפעל אדם שכל ואמת הדבר ידוע כי, גמור

 

 להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות המקום רצה] ב"ע ג"כ דף מכות[ לברכה זכרונם חכמים אמרו כן ועל

 , באחריתנו לנו להטיב, עסקינו כל בהן ולהיות מחשבותינו כל בהן להתפיס כדי, ומצות תורה

 . עד לחיי וזוכים טובים להיות נפעלים אנחנו הטובות הפעולות מתוך כי

 

 ותפלין בבגדו וציצית בפתחו מזוזה לו שיש מי כל] ב"ע ג"מ דף מנחות[ באמרם זה על לברכה זכרונם ורמזו

  .תמיד בהן ונפעל תמידיות מצות שאלו לפי, יחטא שלא לו מובטח בראשו

 

 באמונת ותמים שלם לבי היות אחרי, לומר יצרך יבטיחך ואל. תמשכם לא ואתה תמשך אחריהם כי ועסקיך מלאכתך מה ראה גם ראה, אתה לכן

 שאין הדברים באלו וכיוצא, צחות ולדבר הלצים עם להתלוצץ, וברחובות בשווקים לשבת אנשים בתענוגי לפעמים אתענג כי יש הפסד מה, אלהים

, ברשתם תלכד פן מפניהם השמר, בני אל. אחריהם הם ימשכוני ומדוע, ממתניהם עבה קטני, כמוהם לבב לי גם הלא, וחטאות אשמות עליהם מביאין

 עמוד שהן, מצרים ניסי זכירת בענין המצוות ריבוי מעתה עליך יקשה אל זה דעתך ואחר. תציל נפשך את ואתה, תרעלתם כוס כך מתוך שתו רבים

  .שאמרנו כמו, הדבר אל נתפעל בהם עסקינו ברבות כי, בתורתנו גדול

Sefer HaChinuch’s approach, while accounting for the many Mitzvot intended to commemorate the 

Exodus,  

 

                                                                                 

 

             


