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From the HOUSE of BONDAGE - To the HOUSE of ISRAEL 

Pharaoh & Lot: A Plague on Both Their HOUSES! 
Rabbi Moshe Shulman 

Shabbat Haggadol, 5782, Young Israel of Saint Louis 
 

 שמות פרק י"ב .1
ֹּאֶמר( א) ( ב)  :ֵלאמֹּר ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ַאֲהרֹּן ְוֶאל מֶֹּשה ֶאלה'  ַוי

ֹּאש ָלֶכם ַהֶזה חֶֹּדשהַ   ְלָחְדֵשי ָלֶכם הּוא ִראשֹון ֳחָדִשים ר
ר ֵלאמֹּר ִיְשָרֵאל ֲעַדת ָכל ֶאל ַדְברּו( ג)  :ַהָשָנה  ַהֶזה ַלחֶֹּדש ֶבָעשֹּ
ִית ֶשה ָאבֹּתְלֵבית  ֶשה ִאיש ָלֶהם ְוִיְקחּו  ִיְמַעט ְוִאם( ד)  :ַלבָּ

 ְבִמְכַסת ֵביתֹו ֶאל ַהָקרֹּב ּוְשֵכנֹו הּוא חְוָלַק  ִמֶשה ִמְהיֹּת ַהַבִית
 ֶבן ָזָכר ָתִמים ֶשה( ה)  :ַהֶשה ַעל ָתכֹּּסּו ָאְכלֹו ְלִפי ִאיש ְנָפשֹּת

 ָלֶכם ְוָהָיה( ו)  :ִתָקחּו ָהִעִזים ּוִמן ַהְכָבִשים ִמן ָלֶכם ִיְהֶיה ָשָנה
 כֹּל אֹּתֹו ְוָשֲחטּו ַהֶזה חֶֹּדשלַ  יֹום ָעָשר ַאְרָבָעה ַעד ְלִמְשֶמֶרת

 ַעל ְוָנְתנּו ַהָדם ִמן ְוָלְקחּו( ז)  :ָהַעְרָבִים ֵבין ִיְשָרֵאל ֲעַדת ְקַהל
ִתים ַעל ַהַמְשקֹוף ְוַעל ַהְמזּוזֹּת ְשֵתי ֹּאְכלּו ֲאֶשר ַהבָּ  אֹּתֹו י
 ַעל ּוַמּצֹות ֵאש יְצלִ  ַהֶזה ַבַלְיָלה ַהָבָשר ֶאת ְוָאְכלּו( ח)  :ָבֶהם

ֹּאְכֻלהּו ְמרִֹּרים ֹּאְכלּו ַאל( ט)  :י  ַבָמִים ְמֻבָשל ּוָבֵשל ָנא ִמֶמּנּו ת
ֹּאשֹו ֵאש ְצִלי ִאם ִכי ֹּא( י)  :ִקְרבֹו ְוַעל ְכָרָעיו ַעל ר  תֹוִתירּו ְול

 ְוָכָכה( יא)  :ִתְשרֹּפּו ָבֵאש בֶֹּקר ַעד ִמֶמּנּו ְוַהּנָֹּתר בֶֹּקר ַעד ִמֶמּנּו
ֹּאְכלּו  ּוַמֶקְלֶכם ְבַרְגֵליֶכם ַנֲעֵליֶכם ֲחגִֻרים ָמְתֵניֶכם אֹּתֹו ת
 ְוָעַבְרִתי( יב)  :ה'לַ  הּוא ֶפַסח ְבִחָפזֹון אֹּתֹו ַוֲאַכְלֶתם ְבֶיְדֶכם
 ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְבכֹור ָכל ְוִהֵכיִתי ַהֶזה ַבַלְיָלה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ

  :ה' ֲאִני ְשָפִטים ֶאֱעֶשה ִמְצַרִים ֱאֹלֵהי ּוְבָכל ְבֵהָמה ְוַעד ֵמָאָדם
ִתים ַעל ְלאֹּת ָלֶכם ַהָדם ְוָהָיה( יג)  ְוָרִאיִתי ָשם ַאֶתם ֲאֶשר ַהבָּ

ֹּא ֲעֵלֶכם ּוָפַסְחִתי ַהָדם ֶאת  ְבַהכִֹּתי ְלַמְשִחית ֶנֶגף ָבֶכם ִיְהֶיה ְול
 אֹּתֹו ְוַחגֶֹּתם ְלִזָכרֹון ָלֶכם ַהֶזה ַהיֹום ְוָהָיה (יד)  :ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ

ֵתיֶכם ה'לַ  ַחג  ַמּצֹות ָיִמים ִשְבַעת( טו)  :ְתָחגֻהּו עֹוָלם ֻחַקת ְלדֹּרֹּ
ֹּאֵכלּו ֵתיֶכם ְשאֹּר ַתְשִביתּו ָהִראשֹון ַביֹום ַאְך ת  אֵֹּכל ָכל ִכי ִמבָּ

 יֹום ַעד ָהִראשֹּן ִמיֹום ִמִיְשָרֵאל ואַהִה  ַהֶּנֶפש ְוִנְכְרָתה ָחֵמץ
 ַהְשִביִעי ּוַביֹום קֶֹּדש ִמְקָרא ָהִראשֹון ּוַביֹום( טז)  :ַהְשִבִעי
ֹּא ְמָלאָכה ָכל ָלֶכם ִיְהֶיה קֶֹּדש ִמְקָרא  ֲאֶשר ַאְך ָבֶהם ֵיָעֶשה ל
 ֶאת ַמְרֶתםּוְש ( יז)  :ָלֶכם ֵיָעֶשה ְלַבדֹו הּוא ֶנֶפש ְלָכל ֵיָאֵכל

 ֵמֶאֶרץ ִצְבאֹוֵתיֶכם ֶאת הֹוֵצאִתי ַהֶזה ַהיֹום ְבֶעֶצם ִכי ַהַמּצֹות
( יח)  :עֹוָלם ֻחַקת ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ַהֶזה ַהיֹום ֶאת ּוְשַמְרֶתם ִמְצָרִים
ֹּאְכלּו ָבֶעֶרב ַלחֶֹּדש יֹום ָעָשר ְבַאְרָבָעה ָבִראשֹּן  יֹום ַעד ַמּצֹּת ת
ֹּא ְשאֹּר ָיִמים ִשְבַעת( יט)  :ָבָעֶרב ַלחֶֹּדש ְוֶעְשִרים ָהֶאָחד  ל
ֵתיֶכם ִיָמֵצא ֵכל ָכל ִכי ְבבָּ  ַהִהוא ַהֶּנֶפש ְוִנְכְרָתה ַמְחֶמֶצת אֹּ
ֹּא ַמְחֶמֶצת ָכל( כ)  :ָהָאֶרץ ּוְבֶאְזַרח ַבֵגר ִיְשָרֵאל ֵמֲעַדת ֹּאֵכלּו ל  ת

ֹּאְכלּו מֹוְשבֵֹּתיֶכם ְבכֹּל  פ: ּצֹותמַ  ת
ֹּאֶמר ִיְשָרֵאל ִזְקֵני ְלָכל מֶֹּשה ַוִיְקָרא( כא)  ּוְקחּו ִמְשכּו ֲאֵלֶהם ַוי

ֹּאן ָלֶכם  ֲאגַֻדת ּוְלַקְחֶתם( כב)  :ַהָפַסח ְוַשֲחטּו ְלִמְשְפחֵֹּתיֶכם צ
 יְשֵת  ְוֶאל ַהַמְשקֹוף ֶאל ְוִהַגְעֶתם ַבַּסף ֲאֶשר ַבָדם ּוְטַבְלֶתם ֵאזֹוב

ֹּא ְוַאֶתם ַבָּסף ֲאֶשר ַהָדם ִמן ַהְמזּוזֹּת  ִמֶפַתח ִאיש ֵתְצאּו ל
 ַהָדם ֶאת ְוָרָאה ִמְצַרִים ֶאת ִלְנגֹּף ה' ְוָעַבר( כג)  :בֶֹּקר ַעד ֵביתֹו

ֹּא ַהֶפַתח ַעל ה' ּוָפַסח ַהְמזּוזֹּת ְשֵתי ְוַעל ַהַמְשקֹוף ַעל  ִיֵתן ְול
ֹּא ַהַמְשִחית ֵתיֶכם ֶאל ָלב  ַהָדָבר ֶאת ּוְשַמְרֶתם( כד)  :ִלְנגֹּף בָּ

 ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹּאּו ִכי ְוָהָיה( כה)  :עֹוָלם ַעד ּוְלָבֶניָך ְלָך ְלָחק ַהֶזה
ֹּאת ָהֲעבָֹּדה ֶאת ּוְשַמְרֶתם ִדֵבר ַכֲאֶשר ָלֶכם ה' ִיֵתן ֲאֶשר   :ַהז

ֹּאְמרּו ִכי ְוָהָיה( כו) ָדה ָמה ֵניֶכםבְ  ֲאֵליֶכם י ֹּאת ָהֲעבֹּ   :ָלֶכם ַהז
ֵתי ַעל ָפַסח ֲאֶשר ה'לַ  הּוא ֶפַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרֶתם( כז)  ְבֵני בָּ

ֵתינּו ְוֶאת ִמְצַרִים ֶאת ְבָנְגפֹו ְבִמְצַרִים ִיְשָרֵאל  ַוִיקֹּד ִהִּציל בָּ
 ה' ִצָּוה ַכֲאֶשר ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוַיֲעשּו ַוֵיְלכּו( כח)  :ַוִיְשַתֲחוּו ָהָעם
 ס: ָעשּו ֵכן ְוַאֲהרֹּן מֶֹּשה ֶאת

 ִמְבכֹּר ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְבכֹור ָכל ִהָכה ה'וַ  ַהַלְיָלה ַבֲחִצי ַוְיִהי( כט)
 ְוכֹּל ַהבֹור ְבֵבית ֲאֶשר ַהְשִבי ְבכֹור ַעד ִכְסאֹו ַעל ַהיֵֹּשב ַפְרעֹּה
 ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל הּוא ַלְיָלה ַפְרעֹּה ַוָיָקם( ל)  :ְבֵהָמה ְבכֹור

 ָשם ֵאין ֲאֶשר ַבִית ֵאין ִכי ְבִמְצָרִים ְגדָֹּלה ְצָעָקה ַוְתִהי ִמְצַרִים

ן ְלמֶֹּשה ַוִיְקָרא( לא)  :ֵמת ֹּאֶמר ַלְיָלה ּוְלַאֲהרֹּ  ְּצאּו קּומּו ַוי
 ה' ֶאת ִעְבדּו ּוְלכּו ָרֵאלִיְש  ְבֵני ַגם ַאֶתם ַגם ַעִמי ִמתֹוְך

ֹּאְנֶכם ַגם( לב)  :ְכַדֶבְרֶכם  ִדַבְרֶתם ַכֲאֶשר ְקחּו ְבַקְרֶכם ַגם צ
 ְלַמֵהר ָהָעם ַעל ִמְצַרִים ַוֶתֱחַזק( לג)  :אִֹּתי ַגם ּוֵבַרְכֶתם ָוֵלכּו

 ֶאת ָהָעם אַוִישָ ( לד)  :ֵמִתים ֻכָלנּו ָאְמרּו ִכי ָהָאֶרץ ִמן ְלַשְלָחם
( לה)  :ִשְכָמם ַעל ְבִשְמֹלָתם ְצֻררֹּת ִמְשֲארָֹּתם ֶיְחָמץ ֶטֶרם ְבֵצקֹו

 ּוְכֵלי ֶכֶסף ְכֵלי ִמִמְצַרִים ַוִיְשֲאלּו מֶֹּשה ִכְדַבר ָעשּו ִיְשָרֵאל ּוְבֵני
 ִמְצַרִים ְבֵעיֵני ָהָעם ֵחן ֶאת ָנַתן ה'וַ ( לו)  :ּוְשָמֹלת ָזָהב
 פ: ִמְצָרִים ֶאת ַוְיַנְּצלּו ִאלּוםַוַיְש 

 
ֹּאֶמר( מג) ֹּאת ְוַאֲהרֹּן מֶֹּשה ֶאל ה' ַוי  ֵנָכר ֶבן ָכל ַהָפַסח ֻחַקת ז

ֹּא ֹּאַכל ל  ָאז אֹּתֹו ּוַמְלָתה ָכֶסף ִמְקַנת ִאיש ֶעֶבד ְוָכל( מד)  :בֹו י
ֹּאַכל ֹּא ְוָשִכיר תֹוָשב( מה)  :בֹו י ֹּאַכל ל  ֶאָחד ַבִיתבְ ( מו)  :בֹו י
ֹּא ֵיָאֵכל ֹּא ְוֶעֶצם חּוָצה ַהָבָשר ִמן ַהַבִית ִמן תֹוִציא ל  ִתְשְברּו ל

 ֵגר ִאְתָך ָיגּור ְוִכי( מח)  :אֹּתֹו ַיֲעשּו ִיְשָרֵאל ֲעַדת ָכל( מז)  :בֹו
 ְוָהָיה ַלֲעשֹּתֹו ִיְקַרב ְוָאז ָזָכר ָכל לֹו ִהמֹול ה'לַ  ֶפַסח ְוָעָשה
ֹּא ָעֵרל ְוָכל ָהָאֶרץ חְכֶאְזַר  ֹּאַכל ל  ִיְהֶיה ַאַחת תֹוָרה( מט)  :בֹו י

 ַכֲאֶשר ִיְשָרֵאל ְבֵני ָכל ַוַיֲעשּו( נ)  :ְבתֹוְכֶכם ַהָגר ְוַלֵגר ָלֶאְזָרח
ן ְוֶאת מֶֹּשה ֶאת ה' ִצָּוה  ס: ָעשּו ֵכן ַאֲהרֹּ

 ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְבֵני תֶא  ה' הֹוִציא ַהֶזה ַהיֹום ְבֶעֶצם ַוְיִהי( נא)
 : ִצְבאָֹּתם ַעל ִמְצַרִים

 
 "גיפרק  שמות .2
 ָכל ֶפֶטר ְבכֹור ָכל ִלי ַקֶדש( ב)  :ֵלאמֹּר מֶֹּשה ֶאל ה' ַוְיַדֵבר( א)

ֹּאֶמר( ג)  :הּוא ִלי ּוַבְבֵהָמה ָבָאָדם ִיְשָרֵאל ִבְבֵני ֶרֶחם  מֶֹּשה ַוי
אֶתם ֲאֶשר ַהֶזה ַהיֹום ֶאת ָזכֹור ָהָעם ֶאל  ִמֵבית ִמִמְצַרִים ְיצָּ

ִדים ֹּא ִמֶזה ֶאְתֶכם ה' הֹוִציא ָיד ְבחֶֹּזק ִכי ֲעבָּ   :ָחֵמץ ֵיָאֵכל ְול
 ה' ְיִביֲאָך ִכי ְוָהָיה( ה)  :ָהָאִביב ְבחֶֹּדש יְֹּצִאים ַאֶתם ַהיֹום( ד)

ִרי ְוַהִחִתי ַהְכַנֲעִני ֶאֶרץ ֶאל  ִנְשַבע ֲאֶשר ַהְיבּוִסיוְ  ְוַהִחִּוי ְוָהֱאמֹּ
 ָהֲעבָֹּדה ֶאת ְוָעַבְדָת  ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ָלְך ָלֶתת ַלֲאבֶֹּתיָך

ֹּאת ֹּאַכל ָיִמים ִשְבַעת( ו)  :ַהֶזה ַבחֶֹּדש ַהז  ּוַביֹום ַמּצֹּת ת
ֹּא ַהָיִמים ִשְבַעת ֵאת ֵיָאֵכל ַמּצֹות( ז)  :ה'לַ  ַחג ַהְשִביִעי  ֵיָרֶאה ְול

ֹּא ָחֵמץ ְלָך  ַביֹום ְלִבְנָך ְוִהַגְדָת ( ח)  :ְגֻבֶלָך ְבָכל ְשאֹּר ְלָך ֵיָרֶאה ְול
( ט)  :ִמִמְצָרִים ְבֵצאִתי ִלי ה' ָעָשה ֶזה ַבֲעבּור ֵלאמֹּר ַההּוא
יָּה ְדָך ַעל ְלאֹות ְלָך ְוהָּ רֹון יָּ  ה' תֹוַרת ִתְהֶיה ְלַמַען ֵעיֶניָך ֵבין ּוְלִזכָּ

 ֶאת ְוָשַמְרָת ( י)  :ִמִמְצָרִים ה' הֹוִצֲאָך ֲחָזָקה ְבָיד ִכי יָךְבפִ 
ֹּאת ַהֻחָקה  ס: ָיִמיָמה ִמָיִמים ְלמֹוֲעָדּה ַהז

 ְלָך ִנְשַבע ַכֲאֶשר ַהְכַנֲעִני ֶאֶרץ ֶאל ה' ְיִבֲאָך ִכי ְוָהָיה( יא)
 ֶפֶטר ְוָכל ה'לַ  ֶרֶחם ֶפֶטר ָכל ְוַהֲעַבְרָת ( יב)  :ָלְך ּוְנָתָנּה ְוַלֲאבֶֹּתיָך

 ֲחמֹּר ֶפֶטר ְוָכל( יג)  :ה'לַ  ַהְזָכִרים ְלָך ִיְהֶיה ֲאֶשר ְבֵהָמה ֶשֶגר
ֹּא ְוִאם ְבֶשה ִתְפֶדה  ְבָבֶניָך ָאָדם ְבכֹור ְוכֹּל ַוֲעַרְפתֹו ִתְפֶדה ל
ֹּאת ַמה ֵלאמֹּר ָמָחר ִבְנָך ִיְשָאְלָך ִכי ְוָהָיה( יד)  :ִתְפֶדה  ְוָאַמְרָת  ז
נּו ָיד ְבחֶֹּזק ֵאָליו ִדים ִמֵבית ִמִמְצַרִים ה' הֹוִציאָּ ( טו)  :ֲעבָּ
ג ְלַשְלֵחנּו ַפְרעֹּה ִהְקָשה ִכי ַוְיִהי  ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְבכֹור ָכל ה' ַוַיֲהרֹּ

ֵבחַ  ֲאִני ֵכן ַעל ְבֵהָמה ְבכֹור ְוַעד ָאָדם ִמְבכֹּר  ֶרֶחם רֶפטֶ  ָכל ה'לַ  זֹּ
 ָיְדָכה ַעל ְלאֹות ְוָהָיה( טז)  :ֶאְפֶדה ָבַני ְבכֹור ְוָכל ַהְזָכִרים

ֶזק ִכי ֵעיֶניָך ֵבין ּוְלטֹוָטפֹּת  :ִמִמְצָרִים ה' הֹוִציָאנּו ָיד ְבחֹּ
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 רמב"ן שמות )פרשת בא( פרק יב פסוק כא .3
והענין לומר שהזהיר הכתוב את ישראל במצרים שלא 

בלילה ההוא, לפי שהקב"ה עובר  יצאו מפתח ביתם
במצרים כמלך שעובר ממקום למקום וספקלטורים 
לפניו שלא יפגע בו אדם ולא יסתכל בו, כענין ובא ה' 
אלהי כל קדושים עמך )זכריה יד ה(, וכן והיה בעבור 
כבודי ושמתיך בנקרת הצור )להלן לג כב(, להגין עליו 

 משרפים ופמליא של מעלה.
 
 ה:חמשנה זבחים  .4
הפסח אינו ... בכור והמעשר והפסח קדשים קלים ה

נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל 
 ואינו נאכל אלא צלי: למנויואלא 

 
 מכילתא דרבי ישמעאל בא פסחא פרשה טו .5

בבית אחד יאכל. בחבורה א' הכתוב מדבר. אתה אומר 
א' או אינו אלא בבית אחד כמשמעו כשהוא  בחבורה
הבתים אשר יאכלו אותו בהם הא למדנו שהוא  אומר על

נאכל בבתים הרבה הא מה ת"ל בבית אחד יאכל 
 בחבורה אחת.

 
 :אב פסח קרבן ם"רמב .6

 על תכוסו שנאמר למנוייו אלא הפסח את שוחטין אין
 המתמנים ואלו, חי כשהוא עליו שמתמנים מלמד השה

 . חבורה בני הנקראים הם הפסח על
 

 כ:ב שמות .7
 ִמֵבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר ֹלֶהיָך_אֱ  ה' ָאנִֹּכי

ִדים ֹּא ֲעבָּ  :ָפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְלָך ִיְהֶיה ל
 
 ז:ח דברים .8

 ִנְשַבע ֲאֶשר ַהְשֻבָעה ֶאת ּוִמָשְמרֹו ֶאְתֶכם ה' ֵמַאֲהַבת ִכי
 ִמֵבית ַוִיְפְדָך ֲחָזָקה ְבָיד ֶאְתֶכם ה' הֹוִציא ַלֲאבֵֹּתיֶכם

ִדים  : ִמְצָרִים ֶמֶלְך ַפְרעֹּה ִמַיד ֲעבָּ
 
 יג:ו דברים .9

 ָסָרה ִדֶבר ִכי יּוָמת ַההּוא ַהֲחלֹום חֵֹּלם אֹו ַההּוא ְוַהָּנִביא
 ְוַהפְֹּדָך ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַהמֹוִציא ֹלֵהיֶכם_אֱ  ה' ַעל

ִדים ִמֵבית  ֹלֶהיָך_אֱ  ה' ָךִצּוְ  ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ִמן ְלַהִדיֲחָך ֲעבָּ
 : ִמִקְרֶבָך ָהָרע ּוִבַעְרָת  ָבּה ָלֶלֶכת

 
 ו:ד מיכה .10
ִדים ּוִמֵבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעִלִתיָך ִכי  ְפִדיִתיָך ֲעבָּ

 :ּוִמְרָים ַאֲהרֹּן מֶֹּשה ֶאת ְלָפֶניָך ָוֶאְשַלח
 

 רד"ץ הופמן דברים ז:ח .11
ת בספר דברים הפועל ״פדה״ משמש פעמים רבו – ַוִיְפְדָך

עם ״הוציא״, כיון שמשמעו העיקרי הוא  כשם נרדף
לשון הבדלה, על כן ״פדות״ פירושו הבדלה )שמות 

 ח׳:י״ט(.
 

 שמות ח:יט .12
 ֵבין ַעִמי ּוֵבין ַעֶמָך ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹּת ַהֶזה: ְפֻדתְוַשְמִתי 

 

 סדר ברכת המזון  .13
ְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה ֹלֵהינּו. ַעל ֶשִהְנחַ _אֱ  ה'נֹוֶדה ְלָך 

נּוטֹוָבה ּוְרָחָבה. ְוַעל  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֹלֵהינּו _אֱ  ה' ֶשהֹוֵצאתָּ
ִדים נּו ִמֵבית ֲעבָּ . ְוַעל ְבִריְתָך ֶשָחַתְמָת ִבְבָשֵרנּו. ּוְפִדיתָּ

ל ַחִיים ֵחן ְוַעל תֹוָרְתָך ֶשִלַמְדָתנּו. ְוַעל ֻחֶקיָך ֶשהֹוַדְעָתנּו. ְועַ 
ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנָתנּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַאָתה ָזן ּוְמַפְרֵנס 

 אֹוָתנּו ָתִמיד. ְבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה:
 

 נשמת -תפילת שחרית שבת  .14
נּו ִמִמְצַרִים נּוֹלֵהינּו. _אֱ ה'  ְגַאְלתָּ ִדים ְפִדיתָּ  .ּוִמֵבית ֲעבָּ
ְנָתנּו. ּוְבָשָבע ִכְלַכְלָתנּו. ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָתנּו. ּוִמֶדֶבר ְבָרָעב זַ 

 ...ִעים ְוֶנֱאָמִנים ִדִליָתנּוִמַלְטָתנּו. ּוֵמֳחָלִים ָר 
 

 שמות ג' .15
ֹּאֶמר ְיהָֹוה ָראֹּה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני )ז ִיםֲאֶשר  ַעִמי( ַוי  ְבִמְצרָּ

ָביו. ְוֶאת ַצֲעָקָתם ָשַמְעִתי ִמְפֵני  ְגָשיו ִכי ָיַדְעִתי ֶאת ַמְכאֹּ נֹּ
ֶרץ ִמְצַרִיםִמַיד  ְלַהִצילֹו)ח( ָוֵאֵרד  אָּ ַהִהוא  ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן הָּ

ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש ֶאל ְמקֹום 
ִרי ְוַהְפִרִזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִס  י. )ט( ְוַעָתה ַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי ְוָהֱאמֹּ

ִהֵּנה ַצֲעַקת ְבֵני ִיְשָרֵאל ָבָאה ֵאָלי ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלַחץ 
ֲאֶשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים אָֹּתם. )י( ְוַעָתה ְלָכה ְוֶאְשָלֲחָך ֶאל 

ֵאלֶאת ַעִמי ְבֵני  ְוהֹוֵצאַפְרעֹּה  ִים ִיְשרָּ   .ִמִמְצרָּ
ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ָהֱאֹלִה  ִכי ִכי ֵאֵלְך ֶאל ַפְרעֹּה )יא( ַוי ים ִמי ָאנֹּ

ִיםְוִכי אֹוִציא ֶאת ְבֵני  ֵאל ִמִמְצרָּ ֹּאֶמר ִכי ֶאְהֶיה  :ִיְשרָּ )יב( ַוי
ִכי ְשַלְחִתיָך  ֶאת ָהָעם  ְבהֹוִציֲאָךִעָמְך ְוֶזה ְלָך ָהאֹות ִכי ָאנֹּ

 ַתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶזה:  ִמִמְצַרִים
 

 שמות ו' .16
ֹּאֶמר ֵאָליו  ק)ב( ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים ֶאל מֶֹּשה ַוי : )ג( ֲאִני ְיקֹוָּ

ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹּב ְבֵאל ַשָדי ּוְשִמי 
ִתי ֶאת ְבִריִתי ִאָתם  ֹּא נֹוַדְעִתי ָלֶהם: )ד( ְוַגם ֲהִקמֹּ ְיקָֹוק ל

ת ֶאֶרץ ְמגֵֻריֶהם ֲאֶשר ָגרּו ָבּה: ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְכָנַען ֵא 
)ה( ְוַגם ֲאִני ָשַמְעִתי ֶאת ַנֲאַקת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ִמְצַרִים 

)ו( ָלֵכן ֱאמֹּר ִלְבֵני  ַמֲעִבִדים אָֹּתם ָוֶאְזכֹּר ֶאת ְבִריִתי: 
קִיְשָרֵאל    - ֲאִני ְיקֹוָּ

  ִסְבֹלת ִמְצַרִיםֶאְתֶכם ִמַתַחת  ְוהֹוֵצאִתי •

םֶאְתֶכם  ְוִהַצְלִתי • תָּ   ֵמֲעבֹּדָּ

ַאְלִתי • ִלים:  ְוגָּ  ֶאְתֶכם ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְשָפִטים ְגדֹּ

ַקְחִתי)ז(  • ִייִתיֶאְתֶכם ִלי ְלָעם  ְולָּ ָלֶכם ֵלאֹלִהים  ְוהָּ
ַהמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִכי ֲאִני ְיקָֹוק ֱאֹלֵהיֶכם  ִויַדְעֶתם

ִים ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ְוֵהֵבאִתי)ח( : ִסְבלֹות ִמְצרָּ
ָנָשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹּתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹּב 

 ְוָנַתִתי אָֹּתּה ָלֶכם מֹוָרָשה ֲאִני ְיקָֹוק:
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 ואמרתם זבח פסח .17
זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו 

ֻחַלץ לֹוט ֵמֶהם , ָבֵאש ַבֶפַסח
 ָפה ְבֵקץ ֶפַסחּוַמּצֹות ָא 

 

Sedom caused G_D 

indignation, and He set them 

on fire on Pesach; Lot was 

rescued from them and baked 

matzah for them at the end of 

Pesach; 

 
 בראשית )פרשת וירא( פרק יט .18

ַשַער ְולֹוט יֵֹּשב בְ )א( ַוָיבֹּאּו ְשֵני ַהַמְלָאִכים ְסדָֹּמה ָבֶעֶרב 
ַוַיְרא לֹוט ַוָיָקם ִלְקָראָתם ַוִיְשַתחּו ַאַפִים ָאְרָצה: )ב(  ְסדֹּם

ַני סּורּו ָנא ֶאל  ֹּאֶמר ִהֶּנה ָּנא ֲאדֹּ ַעְבְדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו  ֵביתַוי
ֹּא ִכי  ֹּאְמרּו ל ַרְגֵליֶכם ְוִהְשַכְמֶתם ַוֲהַלְכֶתם ְלַדְרְכֶכם ַוי

: )ג( ַוִיְפַצר ָבם ְמאֹּד ַוָיֻסרּו ֵאָליו ַוָיבֹּאּו ֶאל ָבְרחֹוב ָנִלין
הַוַיַעש ָלֶהם ִמְשֶתה  ֵביתֹו פָּ ֹּאֵכלּו: ּוַמצֹות אָּ )ד( ֶטֶרם  ַוי

ִמַּנַער ְוַעד  ַהַבִיתִיְשָכבּו ְוַאְנֵשי ָהִעיר ַאְנֵשי ְסדֹּם ָנַסבּו ַעל 
ֹּאְמרּו לֹו ַאֵיה ָזֵקן ָכל ָהָעם ִמָקֶצה: )ה( ַוִיְקְר  אּו ֶאל לֹוט ַוי

ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ָבאּו ֵאֶליָך ַהָלְיָלה הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה 
ָסַגר ַאֲחָריו:  ְוַהֶדֶלתאָֹּתם: )ו( ַוֵיֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ַהֶפְתָחה 

ֹּאַמר ַאל ָנא ַאַחי ָתֵרעּו: )ח( ִהֵּנה ָנא ִלי ְשֵתי ָבנֹות  )ז( ַוי
ֹּא ָיְדעּו ִאיש אֹוִציָאה ָּנא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם ַוֲעשּו ָלֶהן ֲאשֶ  ר ל

ַכּטֹוב ְבֵעיֵניֶכם ַרק ָלֲאָנִשים ָהֵאל ַאל ַתֲעשּו ָדָבר ִכי ַעל ֵכן 
ֹּאְמרּו  ֹּאְמרּו ֶגש ָהְלָאה ַוי א ָבאּו ְבֵצל קָֹּרִתי: )ט( ַוי ד בָּ ֶאחָּ הָּ

גּור  פֹוטלָּ ה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם ַוִיְפְצרּו ָבִאיש ַעָת  ַוִיְשפֹּט שָּ
ֶלתְבלֹוט ְמאֹּד ַוִיְגשּו ִלְשבֹּר  : )י( ַוִיְשְלחּו ָהֲאָנִשים ֶאת ַהדָּ

ִביאּו ֶאת לֹוט ֲאֵליֶהם ָיָדם  ה ַויָּ ְיתָּ רּו:ַהֶדֶלת ְוֶאת ַהבָּ גָּ  סָּ
 ִריםַבַסְנוֵ  ִהכּו ַהַבִית)יא( ְוֶאת ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ֶפַתח 

ֹּא ַהָפַתח:  ִמָקטֹּן ְוַעד ָגדֹול ַוִיְלאּו ִלְמצ
ֹּאְמרּו ָהֲאָנִשים ֶאל לֹוט עֹּד ִמי ְלָך פֹּה ָחָתן ּוָבֶניָך  )יב( ַוי

קֹוםהֹוֵצא ּוְבנֶֹּתיָך ְוכֹּל ֲאֶשר ְלָך ָבִעיר  : )יג( ִכי ִמן ַהמָּ
ֲעָקָתם ֶאת ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָמקֹום ַהֶזה ִכי ָגְדָלה צַ  ַמְשִחִתים

ְפֵני ְיקָֹוק ַוְיַשְלֵחנּו ְיקָֹוק ְלַשֲחָתּה: )יד( ַוֵיֵצא לֹוט ַוְיַדֵבר 
ֹּאֶמר  ָתיו ַוי קֹום ַהֶזהְצאּו קּומּו ֶאל ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבנֹּ  ִמן ַהמָּ

ִעירַמְשִחית ִכי  ק ֶאת הָּ ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְבֵעיֵני ֲחָתָניו:  ְיקֹוָּ
ַשַחר ָעָלה ַוָיִאיצּו ַהַמְלָאִכים ְבלֹוט ֵלאמֹּר קּום )טו( ּוְכמֹו הַ 

ֶתיָך ַהִּנְמָצאֹּת ֶפן ִתָּסֶפה ַבֲעֹון  ַקח ֶאת ִאְשְתָך ְוֶאת ְשֵתי ְבנֹּ
ּהָהִעיר: )טז(  ַוַיֲחִזיקּו ָהֲאָנִשים ְבָידֹו ּוְבַיד  ַוִיְתַמְהמָּ

ַוַיִּנֻחהּו  ַויִֹּצֻאהּות ְיקָֹוק ָעָליו ִאְשתֹו ּוְבַיד ְשֵתי ְבנָֹּתיו ְבֶחְמלַ 
םִמחּוץ ָלִעיר: )יז( ַוְיִהי  ֹּאֶמר  ְכהֹוִציאָּ אָֹּתם ַהחּוָצה ַוי

ל ַאל ַתִביט ַאֲחֶריָך ִהָמֵלט ַעל ַנְפֶשָך  ְוַאל ַתֲעמֹּד ְבכָּ
ר ֹּאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל  ַהִככָּ ָהָהָרה ִהָמֵלט ֶפן ִתָּסֶפה: )יח( ַוי

ָני: )יט( ִהֵּנה ָנא ָמָצא ַעְבְדָך ֵחן ְבֵעיֶניָך ַוַתְגֵדל ַחְסְדָך  ָנא ֲאדֹּ
ֹּא אּוַכל  ֲאֶשר ָעִשיָת ִעָמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפִשי ְוָאנִֹּכי ל
ְלִהָמֵלט ָהָהָרה ֶפן ִתְדָבַקִני ָהָרָעה ָוַמִתי: )כ( ִהֵּנה ָנא ָהִעיר 

ֹּאת ְקרָֹּבה ָלנּוס ָשמָ  ה ְוִהוא ִמְצָער ִאָמְלָטה ָּנא ָשָמה ַהז
ֹּאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה  ֹּא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִשי: )כא( ַוי ֲהל
ָנָשאִתי ָפֶניָך ַגם ַלָדָבר ַהֶזה ְלִבְלִתי ָהְפִכי ֶאת ָהִעיר ֲאֶשר 

ֹּא אּוַכל ַלֲעשֹות ָדבָ  ר ִדַבְרָת: )כב( ַמֵהר ִהָמֵלט ָשָמה ִכי ל
 ַעד בֲֹּאָך ָשָמה ַעל ֵכן ָקָרא ֵשם ָהִעיר צֹוַער:

ק )כג( ַהֶשֶמש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוט ָבא צֲֹּעָרה: )כד(  ַויקֹוָּ
ֵאש ְפִרית וָּ ה גָּ ק ִמן  ִהְמִטיר ַעל ְסדֹּם ְוַעל ֲעמֹּרָּ ֵמֵאת ְיקֹוָּ

ִים מָּ ִכָכר ְוֵאת : )כה( ַוַיֲהפְֹּך ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָכל הַ ַהשָּ
ַוַתֵבט ִאְשתֹו ָכל יְֹּשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה: )כו( 

יו ַוְתִהי ְנִציב ֶמַלח : )כז( ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבבֶֹּקר ֶאל ֵמַאֲחרָּ
ַהָמקֹום ֲאֶשר ָעַמד ָשם ֶאת ְפֵני ְיקָֹוק: )כח( ַוַיְשֵקף ַעל ְפֵני 

ָכל ְפֵני ֶאֶרץ ַהִכָכר ַוַיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיטֹּר ְסדֹּם ַוֲעמָֹּרה ְוַעל 

ָהָאֶרץ ְכִקיטֹּר ַהִכְבָשן: )כט( ַוְיִהי ְבַשֵחת ֱאֹלִהים ֶאת ָעֵרי 
ַהִכָכר ַוִיְזכֹּר ֱאֹלִהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַשַלח ֶאת לֹוט ִמתֹוְך 

 ֵהן לֹוט:ַהֲהֵפָכה ַבֲהפְֹּך ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶשר ָיַשב בָ 
ָתיו ִעמֹו ִכי ָיֵרא  )ל( ַוַיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוֵיֶשב ָבָהר ּוְשֵתי ְבנֹּ
ָתיו: )לא(  ָלֶשֶבת ְבצֹוַער ַוֵיֶשב ַבְמָעָרה הּוא ּוְשֵתי ְבנֹּ

ֹּאֶמר ַהְבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן  ֶרץ ַות אָּ ְוִאיש ֵאין בָּ
בֹוא  ֵלינּולָּ ֶדֶרְך ָכל ָהָאֶרץ: )לב( ְלָכה ַנְשֶקה ֶאת ָאִבינּו כְ  עָּ

ָ ֶאת  ַיִין ְוִנְשְכָבה ִעמֹו ּוְנַחֶיה ֵמָאִבינּו ָזַרע: )לג( ַוַתְשֶקין
ֹּא ַהְבִכיָרה ַוִתְשַכב ֶאת ָאִביָה  ֲאִביֶהן ַיִין ַבַלְיָלה הּוא ַוָתב

ֹּא ָיַדע ְבִשְכָבּה ּוְבקּוָמּה: )לד(  ֹּאֶמר ְול ַוְיִהי ִמָמֳחָרת ַות
ַהְבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ֵהן ָשַכְבִתי ֶאֶמש ֶאת ָאִבי ַנְשֶקּנּו ַיִין 
ִאי ִשְכִבי ִעמֹו ּוְנַחֶיה ֵמָאִבינּו ָזַרע: )לה(  ַגם ַהַלְיָלה ּובֹּ

ָ ַגם ַבַלְיָלה ַההּוא ֶאת ֲאִביֶהן ָיִין ַוָתָקם ַהְּצִעי ָרה ַוַתְשֶקין
ָ ְשֵתי  ֹּא ָיַדע ְבִשְכָבּה ּוְבֻקָמּה: )לו( ַוַתֲהֶרין ַוִתְשַכב ִעמֹו ְול
ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן: )לז( ַוֵתֶלד ַהְבִכיָרה ֵבן ַוִתְקָרא ְשמֹו 

ב הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהיֹום: )לח( ְוַהְּצִעיָרה ַגם ִהוא  מֹואָּ
ַעד  ְבֵני ַעמֹוןֶבן ַעִמי הּוא ֲאִבי  ָיְלָדה ֵבן ַוִתְקָרא ְשמֹו

 ַהיֹום:ס
 

 :גבר' יטרש"י  .19
 :היה פסח -ּוַמּצֹות ָאָפה 

 
 ברא' יח .20

ֹּאֶמר ְיקָֹוק ַזֲעַקת  )כ( ַוי
ְסדֹּם ַוֲעמָֹּרה ִכי ָרָבה 
ְוַחָּטאָתם ִכי ָכְבָדה ְמאֹּד: 

א ְוֶאְרֶאה)כא(  ה נָּ  ֵאֲרדָּ
ה ֵאַלי אָּ ּה ַהבָּ תָּ ּו ָעש ַהְכַצֲעקָּ

ֹּא ֵאָדָעה:  ָכָלה ְוִאם ל

 שמות ג' .21
ֵאֵרד)ח(  ְלַהִּצילֹו ִמַיד  וָּ

)ט( ְוַעָתה ִהֵּנה ... ִמְצַרִים 
ה  אָּ ֵאל בָּ ַצֲעַקת ְבֵני ִיְשרָּ

י  ...ֵאלָּ

 בר' יח:ט .22
ֹּאְמרּו  ֹּאְמרּו ֶגש ָהְלָאה ַוי ַוי

גּור א לָּ ד בָּ ֶאחָּ ַוִיְשפֹּט  הָּ
פֹוט  ַעָתה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם שָּ

ַוִיְפְצרּו ָבִאיש ְבלֹוט ְמאֹּד 
 ַוִיְגשּו ִלְשבֹּר ַהָדֶלת:

 בר' מז:ד .23
ֹּאְמרּו ֶאל ַפְרעֹּה  גּורַוי  לָּ

ֶרץ אָּ אנּו בָּ ִכי ֵאין ִמְרֶעה  בָּ
ֹּאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיָך ִכי ָכֵבד  ַלּצ
ָהָרָעב ְבֶאֶרץ ְכָנַען ְוַעָתה 

 ן:ֵיְשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְבֶאֶרץ גֹּשֶ 
 

 ברא' יט .24
)יד( ַוֵיֵצא לֹוט ַוְיַדֵבר ֶאל 
ֹּאֶמר  ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבנָֹּתיו ַוי

קֹוםקּומּו  ַהֶזה  ְצאּו ִמן ַהמָּ
ִעירִכי  ק ֶאת הָּ  ַמְשִחית ְיקֹוָּ

 ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְבֵעיֵני ֲחָתָניו:
 
 

ּה)טז(  ַוַיֲחִזיקּו  ַוִיְתַמְהמָּ
ִאְשתֹו ָהֲאָנִשים ְבָידֹו ּוְבַיד 

ָתיו ְבֶחְמַלת  ּוְבַיד ְשֵתי ְבנֹּ
ְיקָֹוק ָעָליו ַויִֹּצֻאהּו ַוַיִּנֻחהּו 

 ִמחּוץ ָלִעיר:

 שמות יב .25
)כג( ְוָעַבר ְיקָֹוק ִלְנגֹּף ֶאת 

ֹּא ִיֵתן ... ִמְצַרִים  ְול
ֹּא ֶאל ָבֵתיֶכם  ַהַמְשִחית ָלב

 ... ִלְנגֹּף
ן  )לא( ַוִיְקָרא ְלמֶֹּשה ּוְלַאֲהרֹּ

ֹּאֶמר  קּומּו ְצאּו ַלְיָלה ַוי
 .. ִמתֹוְך ַעִמי

 
ֹּאפּו ֶאת ַהָבֵצק ֲאֶשר  )לט( ַוי
הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעגֹּת ַמּצֹות 
ֹּא ָחֵמץ ִכי גְֹּרשּו  ִכי ל

ְכלּוִמִמְצַרִים  ֹּא יָּ  ְול
ֹּא  ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ְוַגם ֵצָדה ל
 ָעשּו ָלֶהם:

 
 בראשית יג .26

ט ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ָכל ִכַכר ַהַיְרֵדן ִכי ֻכָלּה )י( ַוִיָשא לֹו
ק ְוֶאת ֲעמָֹּרה  ְסדֹּםַמְשֶקה ִלְפֵני ַשֵחת ְיקָֹוק ֶאת  ְכַגן ְיקֹוָּ
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ִעים )יג( ... בֲֹּאָכה צַֹּער:  ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַאְנֵשי ְסדֹּם רָּ
ק ְמאֹּד ִאים ַליקֹוָּ  :ְוַחטָּ

 
 דב' כה:ה .27

ֹּא )ה( ִכי ֵיְש  בּו ַאִחים ַיְחָדו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו ל
ֶליהָּ ִתְהֶיה ֵאֶשת ַהֵמת ַהחּוָצה ְלִאיש ָזר ְיָבָמּה  ֹּא עָּ  יָּב

 ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָשה ְוִיְבָמּה:
 

 דברים כג .28
ֹּא  ֹּא ַעמֹוִני ּומֹוָאִבי ִבְקַהל ְיקָֹוק ַגם דֹור ֲעִשיִרי ל ֹּא ָיב )ד( ל

ֹּא לָ  ֹּא ֶהם ִבְקַהל ְיקָֹוק ַעד עֹוָלם: )ה( ָיב ַעל ְדַבר ֲאֶשר ל
ִים  ִקְדמּו ֶאְתֶכם ַבֶלֶחם ּוַבַמִים ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם ִמִמְצרָּ

ַוֲאֶשר ָשַכר ָעֶליָך ֶאת ִבְלָעם ֶבן ְבעֹור ִמְפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים 
 ְלַקְלֶלָך:

 
 צפניה ב .29

בְיקָֹוק ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ִכי  )ט( ָלֵכן ַחי ָאִני ְנֻאם  מֹואָּ
ה ַעמֹוןִתְהֶיה ּוְבֵני  ִכְסדֹּם  ... ַכֲעמֹּרָּ

 
 בסדם .31 בהגדה / במצרים .30

ה  ָאנּוס ַעל  -ַוֵיֶרד ִמְצַרְימָּ
 ִפי ַהִדבּור. 

ֵאת ָכל  ַוִיְבַחר לֹו לֹוט)יא( 
ִכַכר ַהַיְרֵדן ַוִיַּסע לֹוט 

ְרדּו ִאיש ֵמַעל ִמֶקֶדם ַוִיפָ 
 ָאִחיו:

ם ר שָּ גָּ ֹּא ָיַרד  - ַויָּ ְמַלֵמד ֶשל
ַיֲעקֹּב ָאִבינּו ְלִהְשַתֵקַע 
ְבִמְצַרִים ֶאָלא ָלגּור ָשם, 
ֹּאְמרּו ֶאל  ֶשֶּנֱאַמר: ַוי

גּורַפְרעֹּה,   ...ָבָאֶרץ ָבאנּו לָּ

ֹּאְמרּו  א ַוי ד בָּ ֶאחָּ גּורהָּ  לָּ
פֹוט  ַוִיְשפֹּט שָּ

 
 ת יגבראשי .32

)י( ַוִיָשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ָכל ִכַכר ַהַיְרֵדן ִכי ֻכָלּה 
ק ְוֶאת ֲעמָֹּרה  ְסדֹּםַמְשֶקה ִלְפֵני ַשֵחת ְיקָֹוק ֶאת  ְכַגן ְיקֹוָּ

ֵאת ָכל ִכַכר  ַוִיְבַחר לֹו לֹוטבֲֹּאָכה צַֹּער: )יא(  ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים
ַוִיָפְרדּו ִאיש ֵמַעל ָאִחיו: )יב(  ע לֹוט ִמֶקֶדםַוִיסַ ַהַיְרֵדן 

ַאְבָרם ָיַשב ְבֶאֶרץ ְכָנַען ְולֹוט ָיַשב ְבָעֵרי ַהִכָכר ַוֶיֱאַהל ַעד 
ק ְמאֹּדְסדֹּם: )יג(  ִאים ַליקֹוָּ ִעים ְוַחטָּ  :ְוַאְנֵשי ְסדֹּם רָּ

 
 שםרש"י  .33

 הסיע עצמו מקדמונו של עולםומדרש אגדה ...  -מקדם 
 :אמר אי אפשי לא באברם ולא באלהיו

 
 

 הוצאתיך אשר ה"ד ה יתרו ישמעאל 'ד מכילתא .34
 :עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר

 למלכים עבדים אומר אתה, היו למלכים עבדים •
 כשאומר. היו לעבדים עבדים אלא אינו או, היו

 מלך פרעה מיד] עבדים מבית ויפדך +ח ז דברים+
 .לעבדים עבדים ולא היו םלמלכי עבדים[, מצרים

 עובדים שהיו, העובדים מבית, עבדים מביתד"א  •
 . זרה עבודה

 
35. Origins of the Pharaoh - egyptologyonline.com 

The term "per-aa" means "great house" and developed via 

the Greek, into the word we now use today. "Per-aa" was 

originally used to describe the royal court or the state 

itself, in the sense that the "great house" was the entity 

responsible for the taxation of the lesser houses ("perw"), 

which were the temple lands and private estates. From the 

late 18th Dynasty and onwards, "per-aa" had begun to be 

used to refer to the actual king himself. 
 

 שמות י"ב .36
 ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְבכֹור ָכל ִהָכה ה'וַ  ַהַלְיָלה ַבֲחִצי ַוְיִהי( כט)

 ֲאֶשר ַהְשִבי ְבכֹור ַעד ִכְסאֹו ַעל ַהיֵֹּשב ַפְרעֹּה ִמְבכֹּר
 הּוא ַלְיָלה ַפְרעֹּה ַוָיָקם( ל)  :ְבֵהָמה ְבכֹור ְוכֹּל ַהבֹור ְבֵבית

 ֵאין ִכי ְבִמְצָרִים ְגדָֹּלה ְצָעָקה ַוְתִהי ִמְצַרִים ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל
 :ֵמת ָשם ֵאין ֲאֶשר ַבִית

 
 ח שמות .37

 עֵֹּמד ַעִמי ֲאֶשר גֶֹּשן ֶאֶרץ ֶאת ַההּוא ַביֹום ְוִהְפֵליִתי( יח)
 ְבֶקֶרב ה' ֲאִני ִכי ֵתַדע ְלַמַען ָערֹּב ָשם ֱהיֹות ְלִבְלִתי ָעֶליהָ 

 ִיְהֶיה ְלָמָחר ַעֶמָך ּוֵבין ַעִמי ֵבין ְפֻדת ְוַשְמִתי( יט)  :ָהָאֶרץ
 :ַהֶזה ָהאֹּת

 
 חטא העגל – :כהלב שמות .38

ֻרעַ  ִכי ָהָעם ֶאת מֶֹּשה ַוַיְרא עֹּה ִכי הּוא פָּ  ַאֲהרֹּן ְפרָּ
 :ְבָקֵמיֶהם ְלִשְמָצה

 

 

Figure 1 - Bull in Egyptian Mythology 

 
 

Figure 2 - Pharaoh brings gift to Bull 
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39. Rav Hirsch 

  הקדמה שמות ן"רמב .40
 שיצאו פי על אף ממצרים וכשיצאו

 כי גולים יחשבו עדיין עבדים מבית
 במדבר וכיםנב להם לא בארץ היו

 ושב המשכן ועשו סיני הר אל וכשבאו
 אז ביניהם שכינתו והשרה ה"הקב
 סוד שהיה אבותם מעלות אל שבו

 המרכבה הם והם אהליהם עלי אלוה
 הספר נשלם ולכן גאולים נחשבו ואז

 ובהיות המשכן ענין בהשלימו הזה
 :תמיד אותו מלא' ה כבוד

 
 קיד תהלים .41

 ֵבית ָרִיםִמִמצְ  ִיְשָרֵאל ְבֵצאת( א)
 ְיהּוָדה ָהְיָתה( ב)  :ֹלֵעז ֵמַעם ַיֲעקֹּב

 :ַמְמְשלֹוָתיו ִיְשָרֵאל ְלָקְדשֹו
 

 שמות טז:לא .42
ֵאלַוִיְקְראּו  ֶאת ְשמֹו ָמן  ֵבית ִיְשרָּ

ְוהּוא ְכֶזַרע ַגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְכַצִפיִחת 
 ִבְדָבש:

 
 
 
 
 

 א שמות .43
 ֵאת ִמְצָרְיָמה ַהָבִאים ָרֵאלִיְש  ְבֵני ְשמֹות ְוֵאֶלה( א)

 :ָבאּו ּוֵביתֹו ִאיש ַיֲעקֹּב

 מ שמות .44
 בֹו ַלְיָלה ִתְהֶיה ְוֵאש יֹוָמם ַהִמְשָכן ַעלה'  ֲעַנן ִכי( לח)

ֵאל ֵבית ָכל ְלֵעיֵני  :ַמְסֵעיֶהם ְבָכל ִיְשרָּ
 

 ֱא_ֹלֵהינּו 'ְגַאְלָתנּו, ה ִמִמְצַרים
ִדים פְִ  נּוּוִמֵבית ֲעבָּ  ִדיתָּ

 
 ְבָקרֹוב ֵביתֹוהּוא ִיְבֶנה  ַאִדיר

 ל ְבֵנה_ל ְבֵנה ֵא _ִבְמֵהָרה ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְבָקרֹוב. אֵ 
 ְבָקרֹוב: ֵביְתָךְבֵנה 


