א .הגדה של פסח לרשב"ץ | ד"ה מצה זו

ה .הגדה של פסח לרשב"ץ

מצה זו שאנו אוכלין על שום מה על שום שלא הספיק בצקם של

מצה זו שאנו אוכלין על שום מה על שום שלא הספיק בצקם של

אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם ממ"ה הקב"ה וגאלם מיד

אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם ממ"ה הקב"ה וגאלם מיד

שנאמר ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגות מצות כי לא
חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם

שנאמר ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגות מצות כי לא
חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם

(שמות יב ,לט)

(שמות יב ,לט) כי אם יכלו להתמהמה היו מחמיצין בצקם כי לא

ב .שמות | פרק יב
ֹּאמר ה' ֶאל מ ֶֹּשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹּן ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֵ אמֹּר( :ב) ַהח ֶֹּדש ַהזֶ ה
א) וַ י ֶ

הוזהרו על אכילת חמץ עדיין ולא נצטוו על אכילת מצה אלא על
אכילת הפסח שנאמר צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו (שמות
יב ,ח) ולפי שלא יכלו להחמיץ בצקם שנאמר ותחזק מצרים על
העם למהר לשלחם מן הארץ (שם ,שם ,לג) על כן הוזהרנו מאכילת

לָ כֶ ם רֹּאש ֳח ָד ִשים ִראשֹון הּוא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ֵשי ַה ָשנָ ה( :ג) ַד ְברּו ֶאל כָ ל
ֲע ַדת יִ ְש ָר ֵאל לֵ אמֹּר ֶב ָעשֹּר לַ ח ֶֹּדש ַהזֶ ה וְ יִ ְקחּו לָ ֶהם ִאיש ֶשה לְ ֵבית

חמץ ונתחייבנו באכילת מצה בכל זמן בלילה ראשון מן התורה

ּושכֵ נֹו
ָאבֹּת ֶשה לַ ָביִ ת ( :ד) וְ ִאם יִ ְמ ַעט ַה ַביִ ת ִמ ְהיֹּת ִמ ֶשה וְ לָ ַקח הּוא ְ

שנאמר בערב תאכלו מצות (שם ,שם ,יח):1012

ַה ָקרֹּב ֶאל ֵביתֹו ְב ִמכְ ַסת נְ ָפשֹּת ִאיש לְ ִפי ָאכְ לֹו ָתכֹּּסּו ַעל ַה ֶשה( :ה)
ֶשה ָת ִמים זָ כָ ר ֶבן ָשנָ ה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ִמן ַהכְ ָב ִשים ִּומן ָה ִעזִ ים ִת ָקחּו( :ו)

ו .יחזקאל | פרק כ

וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ ִמ ְש ֶמ ֶרת ַעד ַא ְרבָ ָעה ָע ָשר יֹום לַ ח ֶֹּדש ַהזֶ ה וְ ָש ֲחטּו אֹּתֹו כֹּל
ְק ַהל ֲע ַדת יִ ְש ָר ֵאל ֵבין ָה ַע ְר ָביִ ם( :ז) וְ לָ ְקחּו ִמן ַה ָדם וְ נָ ְתנּו ַעל ְש ֵתי

הֹוצ ָיאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֶשר
אתי יָ ִדי לָ ֶהם לְ ִ
(ו) ַביֹום ַההּוא נָ ָש ִ
ַת ְר ִתי לָ ֶהם זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבש ְצ ִבי ִהיא לְ כָ ל ָה ֲא ָרצֹות( :ז) וָ א ַֹּמר ֲאלֵ ֶהם

ַה ְמזּוזֹּת וְ ַעל ַה ַמ ְשקֹוף ַעל ַה ָב ִתים ֲא ֶשר יֹּאכְ לּו אֹּתֹו ָב ֶהם( :ח) וְ ָאכְ לּו

קּוצי ֵעינָ יו ַה ְשלִ יכּו ְּובגִ לּולֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ַאל ִת ַט ָמאּו ֲאנִ י ה'
ִאיש ִש ֵ

ֶאת ַה ָב ָשר ַבלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה ְצלִ י ֵאש ַּומּצֹות ַעל ְמר ִֹּרים יֹּאכְ לֻ הּו( :ט) ַאל

קּוצי ֵעינֵ ֶיהם
ֹלהיכֶ ם( :ח) וַ יַ ְמרּו ִבי וְ ֹלא ָאבּו לִ ְשמ ַֹּע ֵאלַ י ִאיש ֶאת ִש ֵ
ֱא ֵ

תֹּאכְ לּו ִמ ֶמּנּו נָ א ָּוב ֵשל ְמ ֻב ָשל ַב ָמיִ ם כִ י ִאם ְצלִ י ֵאש רֹּאשֹו ַעל כְ ָר ָעיו

ֹלא ִה ְשלִ יכּו וְ ֶאת גִ לּולֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא ָעזָ בּו וָ א ַֹּמר לִ ְשפְֹּך ֲח ָמ ִתי ֲעלֵ ֶיהם

תֹותירּו ִמ ֶמּנּו ַעד ב ֶֹּקר וְ ַהּנ ָֹּתר ִמ ֶמּנּו ַעד ב ֶֹּקר ָב ֵאש
וְ ַעל ִק ְרבֹו( :י) וְ ֹלא ִ

לְ כַ לֹות ַא ִפי ָב ֶהם ְבתֹוְך ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ט) וָ ַא ַעש לְ ַמ ַען ְש ִמי לְ ִבלְ ִתי

ִת ְשרֹּפּו( :יא) וְ כָ כָ ה תֹּאכְ לּו אֹּתֹו ָמ ְתנֵ יכֶ ם ֲחגֻ ִרים נַ ֲעלֵ יכֶ ם בְ ַרגְ לֵ יכֶ ם

נֹוד ְע ִתי ֲאלֵ ֶיהם לְ ֵעינֵ ֶיהם
ֵה ֵחל לְ ֵעינֵ י ַהגֹויִ ם ֲא ֶשר ֵה ָמה ְבתֹוכָ ם ֲא ֶשר ַ

ַּומ ֶקלְ כֶ ם ְביֶ ְדכֶ ם וַ ֲאכַ לְ ֶתם אֹּתֹו ְב ִח ָפזֹון ֶפ ַסח הּוא לַ ה'( :יב) וְ ָע ַב ְר ִתי

הֹוצ ָיאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
לְ ִ

ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה וְ ִהכֵ ִיתי כָ ל ְבכֹור ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָא ָדם וְ ַעד
ֹלהי ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֱע ֶשה ְש ָפ ִטים ֲאנִ י ה':
ְב ֵה ָמה ְּובכָ ל ֱא ֵ
ג .רש"י | שמות פרק טז

ז .זוהר כרך ב (שמות) | פרשת בשלח דף מה עמוד ב
ר' יהודה אמר מאי שנא כד הוו ישראל במצרים דכתיב (שם ה) שלח

א) בחמשה עשר יום  -נתפרש היום של חנייה זו ,לפי שבו ביום

את עמי (שם ט) כי אם מאן אתה לשלח את עמי (שם ד) בני בכורי
ישראל ,ובההוא זמנא לא הוו גזירין ולא אתקשרו ביה כדקא יאות,

כלתה החררה שהוציאו ממצרים והוצרכו למן ,למדנו שאכלו משירי

והכא דהוו גזירין ועבדו פסחא ואתקשרו ביה קרי לון את העם ,אלא

הבצק [משירי המצה] ששים ואחת סעודות ,וירד להם מן בששה

בגין ההוא ערב רב דאתדבקו בהו ואתערבו בהדייהו קרי לון את

עשר באייר ויום ראשון בשבת היה ,כדאיתא במסכת שבת (פז ב):

העם סתם ,כמה דאת אמר (שם לב) ויגוף יי' את העם על אשר עשו

ד .ספר אבודרהם | סדר ההגדה ופירושה
מצה זו שאנו אוכלין וכו' .על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו

את העגל,
ח .מדרש תנחומא | פרשת בלק סימן יז

להחמיץ יש לשאול כי צווי אכילת מצות לא היה מטעם שלא

ויחל העם כל מקום שנאמר העם לשון גנאי הוא וכל מקום שנאמר

החמיץ בצקם כי קודם לכן צוה לאכול מצות בסתם ולא אמר טעם

ישראל לשון שבח הוא ,ויהי העם כמתאוננים (במדבר יא) וידבר

לדבר .ולכן פירש רבי יוסף קמחי שמה שנצטוו על המצות קודם לכן

העם באלהים (במדבר כא) ויבכו העם (במדבר יד) וירא משה את

היה על שם העתיד .שהשם יודע העתידות ידע שהיה להם לצאת
ממצרים בחפזון ואפי' אם היו רוצים לא היו יכולים להחמיץ בצקם

העם כי פרוע הוא (שמות לב) ויקהל העם על אהרן (שמות ל"ב)

צוה לאכול הפסח על המצות ומרורים ולאכול שבעת ימים מצה.

ט .במדבר | פרק כה

יג .שמות | פרק ג

מֹואב( :ב)
(א) וַ יֵ ֶשב יִ ְש ָר ֵאל ַב ִש ִטים וַ יָ ֶחל ָה ָעם לִ זְ נֹות ֶאל ְבנֹות ָ

ֹלהי ֲאב ֵֹּתיכֶ ם
(טז) לֵ ְך וְ ָא ַס ְפ ָת ֶאת זִ ְקנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָת ֲאלֵ ֶהם ה' ֱא ֵ

אֹלה ֶיהן( :ג)
ֹלה ֶיהן וַ יֹּאכַ ל ָה ָעם וַ יִ ְש ַת ֲחוּו לֵ ֵ
וַ ִת ְק ֶראןָ לָ ָעם לְ זִ ְב ֵחי ֱא ֵ

ֹלהי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹּב לֵ אמֹּר ָפקֹּד ָפ ַק ְד ִתי ֶא ְתכֶ ם וְ ֶאת
נִ ְר ָאה ֵאלַ י ֱא ֵ

ֹּאמר ה' ֶאל
וַ יִ ָּצ ֶמד יִ ְש ָר ֵאל לְ בַ ַעל ְפעֹור וַ יִ ַחר ַאף ה' ְביִ ְש ָר ֵאל( :ד) וַ י ֶ

ֶה ָעשּוי לָ כֶ ם ְב ִמ ְצ ָריִ ם( :יז) וָ א ַֹּמר ַא ֲעלֶ ה ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֳענִ י ִמ ְצ ַריִ ם ֶאל ֶא ֶרץ

אֹותם לַ ה' נֶ גֶ ד ַה ָש ֶמש וְ יָ שֹּב ֲחרֹון
הֹוקע ָ
אשי ָה ָעם וְ ַ
מ ֶֹּשה ַקח ֶאת כָ ל ָר ֵ

בּוסי ֶאל ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב
ַהכְ נַ ֲענִ י וְ ַה ִח ִתי וְ ָה ֱאמ ִֹּרי וְ ַה ְפ ִרזִ י וְ ַה ִחּוִ י וְ ַהיְ ִ

ַאף ה' ִמיִ ְש ָר ֵאל:

את ַא ָתה וְ זִ ְקנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֶאל ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם
ְּוד ָבש( :יח) וְ ָש ְמעּו לְ קֹּלֶ ָך ָּוב ָ

י .שמות | פרק לב
(א) וַ יַ ְרא ָה ָעם כִ י ב ֵֹּשש מ ֶֹּשה לָ ֶר ֶדת ִמן ָה ָהר וַ יִ ָק ֵהל ָה ָעם ַעל ַא ֲהרֹּן
ֹלהים ֲא ֶשר יֵ לְ כּו לְ ָפנֵ ינּו כִ י זֶ ה מ ֶֹּשה
ֹּאמרּו ֵאלָ יו קּום ֲע ֵשה לָ נּו ֱא ִ
וַ י ְ

ֹלהי ָה ִע ְב ִריִ ים נִ ְק ָרה ָעלֵ ינּו וְ ַע ָתה נֵ לֲ כָ ה ּנָ א ֶד ֶרְך
וַ ֲא ַמ ְר ֶתם ֵאלָ יו ה' ֱא ֵ
ֹלהינּו:
ֹלשת יָ ִמים ַב ִמ ְדבָ ר וְ נִ זְ ְב ָחה לַ ה' ֱא ֵ
ְש ֶ
יד .שמות | פרק ד

ֹּאמר
ָה ִאיש ֲא ֶשר ֶה ֱעלָ נּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא יָ ַד ְענּו ֶמה ָהיָ ה לֹו( :ב) וַ י ֶ
ֲאלֵ ֶהם ַא ֲהרֹּן ָפ ְרקּו נִ זְ ֵמי ַהזָ ָהב ֲא ֶשר ְב ָאזְ נֵ י נְ ֵשיכֶ ם ְבנֵ יכֶ ם ְּובנ ֵֹּתיכֶ ם

ֹּאמרּו ֹלא
ֹּאמר וְ ֵהן ֹלא יַ ֲא ִמינּו לִ י וְ ֹלא יִ ְש ְמעּו ְבקֹּלִ י כִ י י ְ
א) וַ יַ ַען מ ֶֹּשה וַ י ֶ
ֹּאמר ַמ ֶטה( :ג)
ֹּאמר ֵאלָ יו ה' מזה ַמה זֶ ה ְביָ ֶדָך וַ י ֶ
נִ ְר ָאה ֵאלֶ יָך ה'( :ב) וַ י ֶ

וְ ָה ִביאּו ֵאלָ י( :ג) וַ יִ ְת ָפ ְרקּו כָ ל ָה ָעם ֶאת נִ זְ ֵמי ַהזָ ָהב ֲא ֶשר ְב ָאזְ נֵ ֶיהם

ֹּאמר ַה ְשלִ יכֵ הּו ַא ְר ָצה וַ יַ ְשלִ יכֵ הּו ַא ְר ָצה וַ יְ ִהי לְ נָ ָחש וַ יָ נָ ס מ ֶֹּשה ִמ ָפנָ יו:
וַ י ֶ

וַ יָ ִביאּו ֶאל ַא ֲהרֹּן( :ד) וַ יִ ַקח ִמיָ ָדם וַ יָ ַצר אֹּתֹו ַב ֶח ֶרט וַ יַ ֲע ֵשהּו ֵעגֶ ל ַמ ֵּסכָ ה

ֹּאמר ה' ֶאל מ ֶֹּשה ְשלַ ח יָ ְדָך וֶ ֱאחֹּז ִבזְ נָ בֹו וַ יִ ְשלַ ח יָ דֹו וַ יַ ֲחזֶ ק בֹו וַ יְ ִהי
(ד) וַ י ֶ

ֹלהיָך יִ ְש ָר ֵאל ֲא ֶשר ֶה ֱעלּוָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ה) וַ יַ ְרא
אמרּו ֵאלֶ ה ֱא ֶ
וַ יֹּ ְ

ֹלהי
ֹלהי ֲאב ָֹּתם ֱא ֵ
לְ ַמ ֶטה ְבכַ פֹו( :ה) לְ ַמ ַען יַ ֲא ִמינּו כִ י נִ ְר ָאה ֵאלֶ יָך ה' ֱא ֵ

ֹּאמר ַחג לַ ה' ָמ ָחר( :ו) וַ יַ ְשכִ ימּו
ַא ֲהרֹּן וַ יִ ֶבן ִמזְ ֵב ַח לְ ָפנָ יו וַ יִ ְק ָרא ַא ֲהרֹּן וַ י ַ

אֹלהי יַ ֲעקֹּב:
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ ֵ
ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ

ִמ ָמ ֳח ָרת וַ יַ ֲעלּו עֹֹּלת וַ יַ גִ שּו ְשלָ ִמים וַ יֵ ֶשב ָה ָעם לֶ ֱאכֹּל וְ ָשתֹו וַ יָ ֻקמּו
לְ ַצ ֵחק :פ (ז) וַ יְ ַד ֵבר ה' ֶאל מ ֶֹּשה לֶ ְך ֵרד כִ י ִש ֵחת ַע ְמָך ֲא ֶשר ֶה ֱעלֵ ָית

טו .שמות | פרק ד

ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ח) ָסרּו ַמ ֵהר ִמן ַה ֶד ֶרְך ֲא ֶשר ִצּוִ ִיתם ָעשּו לָ ֶהם ֵעגֶ ל

(ל) וַ יְ ַד ֵבר ַא ֲהרֹּן ֵאת כָ ל ַה ְד ָב ִרים ֲא ֶשר ִד ֶבר ה' ֶאל מ ֶֹּשה וַ יַ ַעש ָהאֹּתֹּת

ֹלהיָך יִ ְש ָר ֵאל ֲא ֶשר ֶה ֱעלּוָך
ֹּאמרּו ֵאלֶ ה ֱא ֶ
ַמ ֵּסכָ ה וַ יִ ְש ַת ֲחוּו לֹו וַ יִ זְ ְבחּו לֹו וַ י ְ

לְ ֵעינֵ י ָה ָעם( :לא) וַ יַ ֲא ֵמן ָה ָעם וַ יִ ְש ְמעּו כִ י ָפ ַקד ה' ֶאת ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וְ כִ י

ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

ָר ָאה ֶאת ָענְ יָ ם וַ יִ ְקדּו וַ יִ ְש ַת ֲחוּו:

יא .שמות רבה | פרשה מב

טז .שמות רבה | פרשה ג

[ו] לך רד כי שחת עמך העם אין כתיב כאן אלא עמך ,אמר משה

ג ,יב ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי [ולא ישמעו בקלי] (שמות

רבון העולם מנין הם עמי ,אמר לו הקב"ה עמך הם שעד שהיו

ד) .באותה שעה דבר משה שלא כהוגן .הקב"ה אמר לו :ושמעו

במצרים אמרתי לך (שמות ז) והוצאתי את צבאותי את עמי אמרתי

לקלך (שמות ג') ,והוא אמר :והן לא יאמינו לי [ולא ישמעו בקלי].

לך שלא לערב בהם ערב רב ,אתה שהיית עניו וכשר אמרת לי
לעולם מקבלים השבים ואני הייתי יודע מה הם עתידין לעשות

מיד השיבו הקב"ה בשיטתו ונתן לו אותות לפי דבריו .ראה מה כתיב

אמרתי לך לאו ,ועשיתי רצונך והם הם שעשו את העגל שהיו

בתריה :מזה /מ' פתוחה ז' סגולה /בידך ויאמר מטה (שמות ד').
כלומר  -מזה /מ' בחיריק ז' סגולה /שבידך אתה עתיד ללקות,

עובדים עבודת כוכבים והם עשו אותו וגרמו לעמי לחטא ,ראה מה

שאתה מוציא שם רע על בני .בני מאמינים הם ,שנאמר :ויאמן העם

כתיב אלה אלהינו אין כתיב כאן אלא אלה אלהיך שהגרים שעלו

(שמות ד') ,בני מאמינים הם ,שנאמר :והאמן בה' (בראשית טו) .תפס

עם משה הם עשאוהו ואמרו לישראל אלה אלהיך ,לכך הקב"ה אמר
למשה לך רד כי שחת עמך.

מעשה הנחש שהוציא דבה על בוראו ,שנאמר :כי ידע אלהים כי
ביום אכלכם ממנו [ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים]

יב .רש"י | שמות פרק ל"ד ,א

יז .רמב"ן | שמות פרק ד

פסל לך  -אתה שברת הראשונות ,אתה פסל לך אחרות .משל למלך

(א) ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי  -אותה

שהלך למדינת הים והניח ארוסתו עם השפחות ,מתוך קלקול

שעה דבר משה שלא כהוגן ,הקב"ה אמר לו ושמעו לקולך (לעיל ג

השפחות יצא עליה שם רע ,עמד שושבינה וקרע כתובתה ,אמר אם

יח) ,והוא אמר והן לא יאמינו לי ,מיד השיבו הקב"ה בשיטתו ונתן

יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה אשתך .בדק המלך ומצא,

לו אותות לפי דבריו .לשון ואלה שמות רבה שיאמינו בו הזקנים רק

שלא היה הקלקול אלא מן השפחות ,נתרצה לה .אמר לו שושבינה

לא הזכיר שיאמינו העם ,או שישמעו לקולו ואולי לא יאמינו בלב

כתוב לה כתובה אחרת ,שנקרעה הראשונה .אמר לו המלך אתה

שלם .ואיננו נכון.

קרעת אותה ,אתה קנה לך נייר אחר ,ואני אכתוב לה בכתב ידי ,כן

והנכון בעיני ,כי ושמעו לקולך לבא עמך אל המלך ולאמר לו אלהי

המלך זה הקדוש ברוך הוא ,השפחות אלו ערב רב ,והשושבין זה
משה ,ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל ,לכך נאמר פסל

העברים נקרא עלינו ,כי מה יפסידו .והנה השם הודיעו כי לא יתן

לך:

אותם מלך מצרים להלוך ,ולכן אמר משה והן לא יאמינו לי אחרי
ראותם שלא יתן אותם פרעה להלוך ולא ישמעו עוד לקולי כלל ,כי

יאמרו לא נראה אליך ה' ,שאלו היית שליח השם לא ימרה פרעה
את דברו .או שיאמרו לא נראה אליך השם הגדול במדת רחמים
לעשות לנו אותות ומופתים כאשר אמרת כי אינך גדול מהאבות,
ולכן לא שמע פרעה ,שאלו פרעה היה מאמין בדבריך היינו יוצאים

יט .שמות | פרק י"ד
(ה) וַ יֻ גַ ד לְ ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם כִ י ָב ַרח ָה ָעם וַ יֵ ָה ֵפְך לְ ַבב ַפ ְרעֹּה וַ ֲע ָב ָדיו ֶאל ָה ָעם
ֹּאמרּו ַמה זֹּאת ָע ִשינּו כִ י ִשלַ ְחנּו ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ָע ְב ֵדנּו:
וַ י ְ

על כל פנים ,ואין עונותינו מבדילים בינינו ובין הרחמים

כ .שמות | פרק י"ג

יח .שמות | פרק י"ב

ֹלהים ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ ְפלִ ְש ִתים
(יז) וַ יְ ִהי ְב ַשלַ ח ַפ ְרעֹּה ֶאת ָה ָעם וְ ֹלא נָ ָחם ֱא ִ

(כט) וַ יְ ִהי ַב ֲח ִצי ַהלַ יְ לָ ה וַ ה' ִהכָ ה כָ ל ְבכֹור ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְבכֹּר ַפ ְרעֹּה
ַהי ֵֹּשב ַעל כִ ְסאֹו ַעד ְבכֹור ַה ְש ִבי ֲא ֶשר ְב ֵבית ַהבֹור וְ כֹּל ְבכֹור ְב ֵה ָמה( :ל)
וַ יָ ָקם ַפ ְרעֹּה לַ יְ לָ ה הּוא וְ כָ ל ֲע ָב ָדיו וְ כָ ל ִמ ְצ ַריִ ם וַ ְת ִהי ְצ ָע ָקה גְ דֹּלָ ה
ְב ִמ ְצ ָריִ ם כִ י ֵאין ַביִ ת ֲא ֶשר ֵאין ָשם ֵמת( :לא) וַ יִ ְק ָרא לְ מ ֶֹּשה ּולְ ַא ֲהרֹּן
ֹּאמר קּומּו ְּצאּו ִמתֹוְך ַע ִמי גַ ם ַא ֶתם גַ ם ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ּולְ כּו ִע ְבדּו
לַ יְ לָ ה וַ י ֶ
ֶאת ה' כְ ַד ֶב ְרכֶ ם( :לב) גַ ם צֹּאנְ כֶ ם גַ ם ְב ַק ְרכֶ ם ְקחּו כַ ֲא ֶשר ִד ַב ְר ֶתם וָ לֵ כּו

ֹלהים ֶפן יִ ּנָ ֵחם ָה ָעם ִב ְרא ָֹּתם ִמלְ ָח ָמה וְ ָשבּו
כִ י ָקרֹוב הּוא כִ י ָא ַמר ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ָה ָעם ֶד ֶרְך ַה ִמ ְד ָבר יַ ם סּוף וַ ֲח ֻמ ִשים
ִמ ְצ ָריְ ָמה( :יח) וַ יַ ֵּסב ֱא ִ
ָעלּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
כא .יחזקאל | פרק כ
בֹותיכֶ ם ַא ֶתם
(ל) לָ כֵ ן ֱאמֹּר ֶאל ֵבית יִ ְש ָר ֵאל כֹּה ָא ַמר ֲאדֹּנָ י ה' ַה ְב ֶד ֶרְך ֲא ֵ
קּוצ ֶיהם ַא ֶתם זֹּנִ ים( :לא) ִּוב ְש ֵאת ַמ ְתנ ֵֹּתיכֶ ם
נִ ְט ְמ ִאים וְ ַא ֲח ֵרי ִש ֵ

ֵּוב ַרכְ ֶתם גַ ם א ִֹּתי( :לג) וַ ֶת ֱחזַ ק ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ָה ָעם לְ ַמ ֵהר לְ ַשלְ ָחם ִמן

ְב ַה ֲע ִביר ְבנֵ יכֶ ם ָב ֵאש ַא ֶתם נִ ְט ְמ ִאים לְ כָ ל גִ לּולֵ יכֶ ם ַעד ַהיֹום וַ ֲאנִ י

ָה ָא ֶרץ כִ י ָא ְמרּו כֻ לָ נּו ֵמ ִתים( :לד) וַ יִ ָשא ָה ָעם ֶאת בְ ֵצקֹו ֶט ֶרם יֶ ְח ָמץ

ִא ָד ֵרש לָ כֶ ם ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ַחי ָאנִ י נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה' ִאם ִא ָד ֵרש לָ כֶ ם( :לב)

ֹלתם ַעל ִשכְ ָמם( :לה) ְּובנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ָעשּו כִ ְד ַבר
ִמ ְש ֲאר ָֹּתם ְצ ֻררֹּת ְב ִש ְמ ָ

רּוחכֶ ם ָהיֹו ֹלא ִת ְהיֶ ה ֲא ֶשר ַא ֶתם א ְֹּמ ִרים נִ ְהיֶ ה כַ גֹויִ ם
וְ ָהעֹּלָ ה ַעל ֲ

ּוש ָמֹלת( :לו) וַ ה' נָ ַתן ֶאת
מ ֶֹּשה וַ יִ ְש ֲאלּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם כְ לֵ י כֶ ֶסף ּוכְ לֵ י זָ ָהב ְ

כְ ִמ ְש ְפחֹות ָה ֲא ָרצֹות לְ ָש ֵרת ֵעץ וָ ָא ֶבן( :לג) ַחי ָאנִ י נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה' ִאם ֹלא

ֵחן ָה ָעם ְב ֵעינֵ י ִמ ְצ ַריִ ם וַ יַ ְש ִאלּום וַ יְ נַ ְּצלּו ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם :פ (לז) וַ יִ ְסעּו ְבנֵ י

אתי
הֹוצ ִ
רֹוע נְ טּויָ ה ְּוב ֵח ָמה ְשפּוכָ ה ֶא ְמלֹוְך ֲעלֵ יכֶ ם( :לד) וְ ֵ
ְביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ַ

יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ֻסכ ָֹּתה כְ ֵשש ֵמאֹות ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י ַהגְ ָב ִרים לְ ַבד ִמ ָטף:

ֶא ְתכֶ ם ִמן ָה ַע ִמים וְ ִק ַב ְצ ִתי ֶא ְתכֶ ם ִמן ָה ֲא ָרצֹות ֲא ֶשר נְ פֹוצ ֶֹּתם ָבם בְ יָ ד

(לח) וְ גַ ם ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה ִא ָתם וְ צֹּאן ָּוב ָקר ִמ ְקנֶ ה כָ ֵבד ְמאֹּד( :לט) וַ יֹּאפּו

אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ִמ ְד ַבר
רֹוע נְ טּויָ ה ְּוב ֵח ָמה ְשפּוכָ ה( :לה) וְ ֵה ֵב ִ
ֲחזָ ָקה ִּובזְ ַ

הֹוציאּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ֻעגֹּת ַמּצֹות כִ י ֹלא ָח ֵמץ כִ י ג ְֹּרשּו
ֶאת ַה ָב ֵצק ֲא ֶשר ִ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא יָ כְ לּו לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַה וְ גַ ם ֵצ ָדה ֹלא ָעשּו לָ ֶהם:

ָה ַע ִמים וְ נִ ְש ַפ ְט ִתי ִא ְתכֶ ם ָשם ָפנִ ים ֶאל ָפנִ ים:

