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ֹּאמר קּומּו ּצְ אּו
מֵ ת( :לא) וַ י ְִק ָרא ְלמ ֶֹּשה ּול ְַאהֲ רֹּן ַליְ לָ ה וַ י ֶ
ִמתֹוְך עַ ִמי גַם ַא ֶתם גַם ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ּולְ כּו עִ ְבדּו ֶאת ה'
כְ דַ בֶ ְרכֶם( :לב) גַם צ ֹּא ְנכֶם גַם ְב ַק ְרכֶם ְקחּו כַאֲ ֶשר ִדבַ ְר ֶתם
ָולֵכּו ּובֵ ַרכְ ֶתם גַם א ִֹּתי( :לג) ו ֶַתחֱ זַק ִמ ְצ ַריִ ם עַ ל ָהעָ ם לְ ַמהֵ ר
לְשַ לְחָ ם ִמן ָה ָא ֶרץ כִ י ָא ְמרּו ֻכלָנּו ֵמ ִתים( :לד) וַיִ ָשא ָהעָ ם ֶאת
ֹלתם עַ ל ִשכְ ָמם( :לה)
בְ צֵ קֹו טֶ ֶרם י ְֶח ָמץ ִמ ְשאֲ ר ָֹּתם ְצרֻ רֹּת ְב ִש ְמ ָ
ּובְ נֵי י ְִש ָר ֵאל עָ שּו כִ ְדבַ ר מ ֶֹּשה וַיִ ְשאֲ לּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם כְ לֵי כֶסֶ ף ּוכְ לֵ י
ּוש ָמֹלת( :לו) וַ ה' נ ַָתן ֶאת ֵחן ָהעָ ם ְבעֵ ינֵי ִמ ְצ ַריִ ם
זָהָ ב ְ
ַוי ְַש ִאלּום ַויְ נ ְַּצלּו ֶאת ִמ ְצ ָריִם :פ

 .1שמות פרק י"ב
(א) וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל מֹּשֶ ה וְ ֶאל ַאהֲ רֹּן בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם לֵאמֹּר( :ב)
הַ חֹּדֶ ש הַ זֶה לָ כֶם ר ֹּאש חֳ ָד ִשים ִראשֹון הּוא ָלכֶם ְל ָח ְדשֵ י
הַ שָ נָה( :ג) דַ בְ רּו ֶאל כָל ע ֲַדת י ְִש ָר ֵאל לֵ אמֹּר בֶ עָ שֹּר ַלחֹּדֶ ש ַהזֶה
יִקחּו לָהֶ ם ִאיש ֶשה לְבֵ ית ָאבֹּת שֶ ה לַבָּ יִת( :ד) וְ ִאם יִ ְמעַ ט
וְ ְ
ּושכֵנֹו הַ ָקרֹּב ֶאל בֵ יתֹו בְ ִמכְ סַ ת
הַ בַ יִת ִמ ְהיֹּת ִמשֶ ה וְ ל ַָקח הּוא ְ
נְפָ שֹּת ִאיש לְ פִ י ָאכְ לֹו ָתכֹּּסּו עַ ל הַ שֶ ה( :ה) שֶ ה ָת ִמים ָזכָר בֶ ן
ּומן ָהעִ זִ ים ִת ָקחּו( :ו) וְ הָ יָה לָ כֶם
שָ נָה יִ ְהיֶה לָכֶ ם ִמן הַ כְ בָ ִשים ִ
לְמ ְשמֶ ֶרת עַ ד ַא ְרבָ עָ ה עָ שָ ר יֹום ַלחֹּדֶ ש הַ זֶה וְ שָ חֲ טּו אֹּתֹו כֹּל
ִ
ְקהַ ל עֲדַ ת יִ ְש ָר ֵאל בֵ ין הָ עַ ְרבָ יִ ם( :ז) וְ ל ְָקחּו ִמן הַ דָ ם וְ נ ְָתנּו עַ ל
ְש ֵתי הַ ְמזּוזֹּת וְ עַ ל הַ מַ ְשקֹוף עַ ל הַ בָּ ִתים אֲ שֶ ר י ֹּאכְ לּו אֹּתֹו
בָ הֶ ם( :ח) וְ ָאכְ לּו ֶאת הַ בָ שָ ר בַ ַל ְילָה הַ זֶה צְ לִ י ֵאש ּומַ ּצֹות עַ ל
ְמר ִֹּרים י ֹּאכְ לֻהּו( :ט) ַאל ת ֹּאכְ לּו ִממֶ ּנּו נָא ּובָ שֵ ל ְמבֻשָ ל בַ מָ יִם
תֹותירּו
ִ
כִ י ִאם צְ לִי ֵאש ר ֹּאשֹו עַ ל כְ ָרעָ יו וְ עַ ל ִק ְרבֹו( :י) וְ ל ֹּא
ִממֶ ּנּו עַ ד ב ֶֹּקר וְ ַהּנ ָֹּתר ִממֶ ּנּו עַ ד ב ֶֹּקר בָ ֵאש ִת ְשרֹּפּו( :יא) וְ ָכ ָכה
ּומ ֶקלְ כֶם
ת ֹּאכְ לּו אֹּתֹו מָ ְתנֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ַנעֲלֵ יכֶם בְ ַרגְ לֵ יכֶם ַ
בְ י ְֶדכֶ ם וַאֲ כַ לְ ֶתם אֹּתֹו בְ ִח ָפזֹון פֶסַ ח הּוא ַלה'( :יב) וְ עָ בַ ְר ִתי
ֵיתי כָל בְ כֹור בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם
בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם בַ ַל ְילָ ה הַ זֶ ה וְ ִהכ ִ
ֹלהי ִמצְ ַר ִים ֶאעֱשֶ ה ְש ָפ ִטים אֲ ִני ה':
מֵ ָאדָ ם וְ עַ ד בְ הֵ ָמה ּובְ ָכל אֱ ֵ
יתי
(יג) וְ הָ יָה הַ דָ ם ָלכֶם ְלאֹּת עַ ל הַ בָּ ִתים אֲ שֶ ר ַא ֶתם שָ ם וְ ָר ִא ִ
ֶאת הַ דָ ם ּופָסַ ְח ִתי ֲע ֵלכֶם וְ ל ֹּא י ְִהיֶה בָ כֶם ֶנגֶף לְמַ ְש ִחית בְ ַהכ ִֹּתי
בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם( :יד) וְ ָהיָה הַ יֹום הַ ֶזה ָלכֶם לְזִ כָרֹון וְ חַ ג ֶֹּתם אֹּתֹו
חַ ג לַ ה' לְ ֹּדר ֵֹּתיכֶ ם חֻ ַקת עֹולָם ְתחָ גֻהּו( :טו) ִשבְ עַ ת י ִָמים ַמּצֹות
אכֵל
ת ֹּאכֵלּו ַאְך בַ יֹום הָ ִראשֹון ַת ְשבִ יתּו ְשאֹּר ִמבָּ ֵתיכֶם כִ י כָל ֹּ
חָ מֵ ץ וְ נִכְ ְר ָתה הַ ֶּנפֶש ַה ִהוא ִמ ִי ְש ָר ֵאל ִמיֹום הָ ִראשֹּן עַ ד יֹום
הַ ְשבִ עִ י( :טז) ּובַ יֹום הָ ִראשֹון ִמ ְק ָרא קֹּדֶ ש ּובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י
יִהיֶה ָלכֶם כָל ְמלָאכָה ל ֹּא יֵעָ ֶשה בָ הֶ ם ַאְך אֲ שֶ ר
ִמ ְק ָרא קֹּדֶ ש ְ
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת
י ֵָאכֵל לְכָל נֶפֶ ש הּוא לְבַ דֹו יֵעָ שֶ ה ָלכֶם( :יז) ְ
אֹותיכֶם ֵמ ֶא ֶרץ
אתי ֶאת צִ בְ ֵ
הַ מַ ּצֹות כִ י בְ עֶ צֶ ם ַהיֹום הַ זֶ ה הֹוצֵ ִ
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת הַ יֹום הַ זֶה ְל ֹּדר ֵֹּתיכֶם חֻ ַקת עֹולָם( :יח)
ִמצְ ָריִ ם ְ
בָ ִראשֹּן בְ ַא ְרבָ עָ ה עָ שָ ר יֹום לַ חֹּדֶ ש בָ עֶ ֶרב ת ֹּאכְ לּו מַ ּצֹּת עַ ד יֹום
הָ ֶאחָ ד וְ עֶ ְש ִרים ַלחֹּדֶ ש בָ עָ ֶרב( :יט) ִשבְ עַ ת י ִָמים ְשאֹּר ל ֹּא
יִמָ צֵ א בְ בָּ ֵתיכֶם כִ י ָכל אֹּכֵ ל מַ ְחמֶ צֶ ת וְ נִכְ ְר ָתה הַ ֶּנפֶש ַה ִהוא
מֵ עֲדַ ת יִ ְש ָר ֵאל בַ גֵר ּובְ ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ( :כ) כָל מַ ְחמֶ צֶ ת ל ֹּא ת ֹּאכֵלּו
מֹושב ֵֹּתיכֶ ם ת ֹּאכְ לּו מַ ּצֹות :פ
בְ כֹּל ְ
ּוקחּו
וַיִק ָרא מֹּשֶ ה ְלכָל זִ ְקנֵי יִ ְש ָר ֵאל וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ִמ ְשכּו ְ
(כא) ְ
לְמ ְשפְ ח ֵֹּתיכֶם וְ שַ חֲ טּו הַ פָסַ ח( :כב) ּול ְַק ְח ֶתם אֲ גֻדַ ת
לָכֶ ם צ ֹּאן ִ
לְתם בַ דָ ם אֲ שֶ ר בַ ַּסף וְ ִהגַעְ ֶתם ֶאל הַ מַ ְשקֹוף וְ ֶאל ְש ֵתי
ּוטבַ ֶ
ֵאזֹוב ְ
הַ ְמזּוזֹּת ִמן הַ דָ ם אֲ שֶ ר בַ ָּסף וְ ַא ֶתם ל ֹּא ֵתצְ אּו ִאיש ִמפ ֶַתח
בֵ יתֹו עַ ד ב ֶֹּקר( :כג) וְ עָ בַ ר ה' ִל ְנגֹּף ֶאת ִמצְ ַריִם וְ ָר ָאה ֶאת ַהדָ ם
עַ ל הַ מַ ְשקֹוף וְ עַ ל ְש ֵתי הַ ְמזּוזֹּת ּופָסַ ח ה' עַ ל הַ פ ֶַתח וְ ל ֹּא י ִֵתן
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת הַ דָ בָ ר
הַ מַ ְש ִחית לָב ֹּא ֶאל בָּ ֵתיכֶם ִל ְנגֹּף( :כד) ְ
הַ זֶה לְ חָ ק לְ ָך ּולְבָ נֶיָך עַ ד עֹו ָלם( :כה) וְ הָ יָה כִ י ָתבֹּאּו ֶאל הָ ָא ֶרץ
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת הָ ֲעבֹּדָ ה הַ ז ֹּאת:
יִתן ה' לָ כֶם כַאֲ שֶ ר ִדבֵ ר ְ
אֲ שֶ ר ֵ
ֹּאמרּו אֲ לֵיכֶם בְ נֵיכֶם מָ ה הָ ֲעב ָֹּדה הַ ז ֹּאת ָלכֶ ם:
(כו) וְ הָ יָה כִ י י ְ
(כז) וַאֲ מַ ְר ֶתם זֶבַ ח פֶסַ ח הּוא ַלה' אֲ שֶ ר פָסַ ח עַ ל בָּ ֵתי בְ נֵי
יִ ְש ָר ֵאל בְ ִמצְ ַריִ ם בְ נָגְ פֹו ֶאת ִמצְ ַריִם וְ ֶאת בָּ ֵתינּו ִהּצִ יל וַ ִיקֹּד
הָ עָ ם וַ ִי ְש ַתחֲ וּו( :כח) וַ ֵי ְלכּו ַו ַיעֲשּו ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל כַאֲ שֶ ר צִ ּוָ ה ה'
ֶאת מֹּשֶ ה וְ ַאהֲ רֹּן כֵ ן עָ שּו :ס
(כט) וַ יְ ִהי בַ חֲ צִ י ַה ַל ְילָ ה ַוה' ִהכָה ָכל בְ כֹור בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ִמבְ כֹּר
פַרעֹּה ַהיֹּשֵ ב עַ ל כִ ְסאֹו עַ ד בְ כֹור הַ ְשבִ י אֲ שֶ ר בְ בֵ ית הַ בֹור וְ כֹּל
ְ
בְ כֹור בְ הֵ מָ ה( :ל) ַוי ָָקם פַ ְרעֹּה ַל ְילָ ה הּוא וְ כָל עֲבָ ָדיו וְ ָכל
וַת ִהי צְ עָ ָקה גְ ֹּדלָה בְ ִמצְ ָריִם כִ י ֵאין בַ יִת אֲ שֶ ר ֵאין שָ ם
ִמצְ ַריִ ם ְ

ֹּאמר ה' ֶאל מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹּן ז ֹּאת חֻ ַקת ַהפָ ַסח כָל בֶ ן נֵכָר
(מג) וַי ֶ
לְתה אֹּתֹו ָאז
ּומ ָ
כָסף ַ
ל ֹּא י ֹּאכַל בֹו( :מד) וְ כָל עֶ בֶ ד ִאיש ִמ ְקנַת ֶ
תֹושב וְ ָשכִ יר ל ֹּא י ֹּא ַכל בֹו( :מו) בְ בַ יִת ֶאחָ ד
ָ
י ֹּאכַל בֹו( :מה)
תֹוציא ִמן הַ בַ יִת ִמן ַהבָ ָשר חּוצָ ה וְ עֶ צֶ ם ל ֹּא ִת ְשבְ רּו
י ֵָאכֵל ל ֹּא ִ
בֹו( :מז) ָכל ע ֲַדת י ְִש ָר ֵאל ַיעֲשּו אֹּתֹו( :מח) וְ כִ י יָגּור ִא ְתָך גֵר
יִק ַרב לַ ֲעשֹּתֹו וְ הָ יָה
וְ עָ שָ ה ֶפ ַסח ַלה' ִהמֹול לֹו כָ ל ָזכָר וְ ָאז ְ
יִהיֶה
תֹורה ַא ַחת ְ
כְ ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ וְ כָל עָ ֵרל ל ֹּא י ֹּאכַל בֹו( :מט) ָ
ל ֶָאזְ ָרח וְ לַ גֵר ַהגָר ְבתֹוכְ כֶם( :נ) ַו ַיעֲשּו כָל ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל כַ אֲ שֶ ר
צִ ּוָה ה' ֶאת מ ֶֹּשה וְ ֶאת ַאהֲ רֹּן כֵ ן עָ שּו :ס
הֹוציא ה' ֶאת ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
ִ
(נא) וַ י ְִהי ְבעֶ צֶ ם ַהיֹום ַהזֶה
ִמצְ ַריִם עַ ל ִצ ְבא ָֹּתם:
 .2שמות פרק י"ג
(א) ַויְדַ בֵ ר ה' ֶאל מ ֶֹּשה לֵאמֹּר( :ב) ַק ֶדש לִי כָל ְבכֹור פֶטֶ ר כָל
ֹּאמר מֹּשֶ ה
ֶרחֶ ם בִ בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל בָ ָא ָדם ּובַ ְב ֵה ָמה לִי הּוא( :ג) וַי ֶ
אתם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵ ית
ֶאל הָ עָ ם זָכֹור ֶאת ַהיֹום ַהזֶ ה אֲ ֶשר יְצָּ ֶ
הֹוציא ה' ֶא ְתכֶם ִמזֶה וְ ל ֹּא י ֵָאכֵל ָחמֵ ץ:
חזֶק יָד ִ
עֲבָּ ִדים כִ י ְב ֹּ
יְביאֲ ָך ה'
(ד) הַ יֹום ַא ֶתם י ְֹּצ ִאים ְבח ֶֹּדש ָה ָא ִביב( :ה) וְ ָהיָה כִ י ִ
בּוסי אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע
ֶאל ֶא ֶרץ ַהכְ ַנ ֲע ִני וְ ַה ִח ִתי וְ ָהאֱ מ ִֹּרי וְ ַה ִחּוִ י וְ ַהיְ ִ
ּודבָ ש וְ עָ בַ ְד ָת ֶאת הָ ֲעבֹּדָ ה
לַאֲ ב ֶֹּתיָך ָל ֶתת לְָך ֶא ֶרץ זָבַ ת ָחלָב ְ
הַ ז ֹּאת בַ ח ֶֹּדש ַהזֶה( :ו) ִש ְבעַ ת י ִָמים ת ֹּאכַל ַמּצֹּת ּובַ יֹום
הַ ְשבִ יעִ י ַחג לַ ה'( :ז) ַמּצֹות י ֵָאכֵל ֵאת ִש ְבעַ ת ַהי ִָמים וְ ל ֹּא י ֵָר ֶאה
לְבנְָך בַ יֹום
לְָך חָ מֵ ץ וְ ל ֹּא י ֵָר ֶאה לְָך ְשאֹּר ְבכָל גְ ֻבלֶָך( :ח) וְ ִהג ְַד ָת ִ
אתי ִמ ִמ ְצ ָריִ ם( :ט)
הַ הּוא לֵ אמֹּר בַ עֲבּור זֶ ה עָ ָשה ה' לִי ְבצֵ ִ
תֹורת ה'
לְמעַ ן ִת ְהיֶה ַ
וְ הָּ יָּה לְָך לְאֹות עַ ל י ְָּדָך ּולְזִ כָּרֹון בֵ ין עֵ ינֶיָך ַ
הֹוצאֲ ָך ה' ִמ ִמ ְצ ָריִ ם( :י) וְ ָש ַמ ְר ָת ֶאת
ִ
בְ פִ יָך כִ י ְביָד חֲ ז ָָקה
ימה :ס
הַ חֻ ָקה ַהז ֹּאת ְלמֹוע ֲָדּה ִמי ִָמים י ִָמ ָ
(יא) וְ הָ יָה כִ י י ְִבאֲ ָך ה' ֶאל ֶא ֶרץ ַהכְ ַנעֲנִ י כַאֲ ֶשר נִ ְשבַ ע לְ ָך
פֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָל פֶטֶ ר
וְ לַאֲ ב ֶֹּתיָך ּו ְנ ָתנָּה לְָך( :יב) וְ ַהעֲבַ ְר ָת כָל ֶ
פֶטר חֲ מֹּר
שֶ גֶר בְ הֵ ָמה אֲ ֶשר ִי ְהיֶה לְָך ַהזְ כ ִָרים ַלה'( :יג) וְ כָ ל ֶ
ִתפְ דֶ ה בְ ֶשה וְ ִאם ל ֹּא ִתפְ ֶדה ַוע ֲַרפְ תֹו וְ כֹּל ְבכֹור ָא ָדם ְבבָ נֶיָך
ִתפְ דֶ ה( :יד) וְ ָהיָה כִ י י ְִש ָאלְָך ִבנְָך ָמ ָחר לֵאמֹּר ַמה ז ֹּאת וְ ָא ַמ ְר ָת
יאנּו ה' ִמ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים( :טו)
הֹוצ ָּ
ִ
חזֶק יָד
ֵאלָיו בְ ֹּ
ְשלְ ֵחנּו ַויַהֲ רֹּג ה' כָל ְבכֹור ְב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ַו ְי ִהי כִ י ִה ְק ָשה פ ְַרעֹּה ל ַ
פֶטר ֶרחֶ ם
ִמבְ כֹּר ָא ָדם וְ עַ ד ְבכֹור ְב ֵה ָמה עַ ל כֵ ן אֲ ִני זֹּבֵ ַח לַ ה' כָ ל ֶ
הַ זְ כ ִָרים וְ כָל ְבכֹור בָ נַי ֶאפְ ֶדה( :טז) וְ ָהיָה לְ אֹות עַ ל י ְָדכָה
יאנּו ה' ִמ ִמ ְצ ָריִ ם:
הֹוצ ָ
ְטֹוטפֹּת בֵ ין עֵ ינֶיָך כִ י ְבחֹּזֶ ק יָד ִ
ּול ָ

Page 2

Rabbi Moshe Shulman

Shabbat Hagadol, 5782 (YISL), House of Bondage

 .13סדר ברכת המזון
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמדָ ה
ֹלהינּו .עַ ל ֶש ִהנ ְַח ְל ָת לַאֲ ֵ
נֹודֶ ה ְלָך ה' אֱ _ ֵ
ֹלהינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.
אתנּו ה' אֱ _ ֵ
טֹובָ ה ְּור ָחבָ ה .וְ עַ ל ֶשהֹוצֵ ָּ
יתָך ֶש ָח ַת ְמ ָת ִב ְב ָש ֵרנּו.
יתנּו ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים .וְ עַ ל ְב ִר ְ
ּופְ ִד ָּ
הֹודעְ ָתנּו .וְ עַ ל חַ יִ ים ֵחן
תֹור ְתָך ֶשל ִַמ ְד ָתנּו .וְ עַ ל חֻ ֶקיָך ֶש ַ
וְ עַ ל ָ
פַרנֵס
ּומ ְ
וָחֶ סֶ ד ֶשחֹו ַננ ְָתנּו .וְ עַ ל אֲ כִ ילַ ת ָמזֹון ָש ַא ָתה זָ ן ְ
ּובכָל ָשעָ ה:
ּוב ָכל עֵ ת ְ
אֹותנּו ָת ִמידְ .בכָ ל יֹום ְ
ָ

 .3רמב"ן שמות (פרשת בא) פרק יב פסוק כא
והענין לומר שהזהיר הכתוב את ישראל במצרים שלא
יצאו מפתח ביתם בלילה ההוא ,לפי שהקב"ה עובר
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.

 .14תפילת שחרית שבת  -נשמת
יתנּו.
ּומבֵ ית עֲבָּ ִדים פְ ִד ָּ
ֹלהינּוִ .
ִמ ִמצְ ַריִם גְ ַאל ְָּתנּו ה' אֱ _ ֵ
ּומ ֶדבֶ ר
ּוב ָשבָ ע כִ ְל ַכ ְל ָתנּוֵ .מ ֶח ֶרב ִהּצַ לְ ָתנּוִ .
בְ ָרעָ ב ַזנ ְָתנּוְ .
יתנּו...
ּומחֳ ָליִם ָרעִ ים וְ נֶאֱ ָמנִים ִדלִ ָ
ִמל ְַט ָתנּוֵ .

 .4משנה זבחים ה:ח
הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים  ...הפסח אינו
נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל
אלא למנויו ואינו נאכל אלא צלי:

 .15שמות ג'
יתי ֶאת ֳענִי עַ ִמי אֲ ֶשר ְב ִמ ְצ ָּריִ ם
(ז) וַי ֹּאמֶ ר ְיהֹוָה ָראֹּה ָר ִא ִ
וְ ֶאת צַ ע ֲָק ָתם ָש ַמעְ ִתי ִמפְ נֵי נֹּגְ ָשיו כִ י י ַָדעְ ִתי ֶאת ַמכְ אֹּבָ יו.
(ח) ו ֵָא ֵרד ל ְַה ִצילֹו ִמיַד ִמ ְצ ַריִ ם ּול ְַהעֲֹלתֹו ִמן ָּה ָּא ֶרץ ַה ִהוא
ּודבָ ש ֶאל ְמקֹום
ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָ ה ְּור ָחבָ ה ֶאל ֶא ֶרץ זָבַ ת ָחלָב ְ
בּוסי( .ט) וְ עַ ָתה
הַ כְ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתי וְ ָהאֱ מ ִֹּרי וְ ַהפְ ִרזִ י וְ ַה ִחּוִ י וְ ַהיְ ִ
יתי ֶאת ַהלַחַ ץ
ִהּנֵה צַ ע ֲַקת ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל בָ ָאה ֵאלָי וְ גַם ָר ִא ִ
אֲ שֶ ר ִמ ְצ ַריִם ֹלחֲ ִצים א ָֹּתם( .י) וְ עַ ָתה לְכָה וְ ֶא ְשלָחֲ ָך ֶאל
פ ְַרעֹּה וְ הֹוצֵ א ֶאת עַ ִמי ְבנֵי יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ִמ ְצ ָּריִ ם.
פַרעֹּה
ֹלהים ִמי ָאנֹּכִ י כִ י ֵאלְֵך ֶאל ְ
ֹּאמר מ ֶֹּשה ֶאל ָהאֱ ִ
(יא) וַי ֶ
ֹּאמר כִ י ֶא ְהיֶה
וְ כִ י אֹוצִ יא ֶאת ְבנֵי יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ִמ ְצ ָּריִם( :יב) וַ י ֶ
הֹוציאֲ ָך ֶאת ָהעָ ם
עִ מָ ְך וְ זֶ ה לְָך ָהאֹות כִ י ָאנֹּכִ י ְשל ְַח ִתיָך ְב ִ
ֹלהים עַ ל ָה ָהר ַהזֶה:
ִמ ִמצְ ַריִם ַתעַ ְבדּון ֶאת ָהאֱ ִ

 .5מכילתא דרבי ישמעאל בא פסחא פרשה טו
בבית אחד יאכל .בחבורה א' הכתוב מדבר .אתה אומר
בחבורה א' או אינו אלא בבית אחד כמשמעו כשהוא
אומר על הבתים אשר יאכלו אותו בהם הא למדנו שהוא
נאכל בבתים הרבה הא מה ת"ל בבית אחד יאכל
בחבורה אחת.
 .6רמב"ם קרבן פסח ב:א
אין שוחטין את הפסח אלא למנוייו שנאמר תכוסו על
השה מלמד שמתמנים עליו כשהוא חי ,ואלו המתמנים
על הפסח הם הנקראים בני חבורה.
 .7שמות כ:ב
אתיָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵ ית
ָאנֹּכִ י ה' אֱ _ֹלהֶ יָך אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים עַ ל ָפנָי:
עֲבָּ ִדים ל ֹּא י ְִהיֶה לְָך אֱ ִ

 .16שמות ו'
ֹּאמר ֵאלָ יו אֲ נִי יְ קֹוָּק( :ג)
ֹלהים ֶאל מ ֶֹּשה וַי ֶ
(ב) ַויְדַ בֵ ר אֱ ִ
ּוש ִמי
ו ֵָא ָרא ֶאל ַא ְב ָר ָהם ֶאל ִי ְצ ָחק וְ ֶאל ַי ֲעקֹּב ְב ֵאל ַש ָדי ְ
יתי ִא ָתם
נֹודעְ ִתי לָ ֶהם( :ד) וְ גַם הֲ ִקמ ִֹּתי ֶאת ְב ִר ִ
יְקֹוָק ל ֹּא ַ
יהם אֲ ֶשר גָרּו בָ ּה:
ל ֵָתת לָהֶ ם ֶאת ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֵֻר ֶ
(ה) וְ גַם אֲ נִ י ָש ַמעְ ִתי ֶאת נַאֲ ַקת ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל אֲ ֶשר ִמ ְצ ַריִם
יתי( :ו) לָכֵן אֱ מֹּר לִבְ נֵי
מַ עֲבִ ִדים א ָֹּתם ו ֶָאזְ כֹּר ֶאת ְב ִר ִ
י ְִש ָר ֵאל אֲ נִ י ְיקֹוָּק -
אתי ֶא ְתכֶם ִמ ַת ַחת ִס ְבֹלת ִמ ְצ ַריִ ם
• וְ הֹוצֵ ִ
• וְ ִהצַ ל ְִתי ֶא ְתכֶם ֵמ ֲעב ָֹּּד ָּתם
ּוב ְשפ ִָטים גְ דֹּלִ ים:
• וְ ג ַָּאל ְִתי ֶא ְתכֶם ִבזְ רֹועַ ְנטּויָה ִ
לֵאֹלהים
ִ
ִיתי לָכֶ ם
• (ז) וְ ל ַָּק ְח ִתי ֶא ְתכֶם לִ י לְ עָ ם וְ ָּהי ִ
מֹוציא ֶא ְתכֶ ם ִמ ַתחַ ת
ֹלהיכֶ ם ַה ִ
וִ ידַ עְ ֶתם כִ י אֲ נִי יְק ָֹוק אֱ ֵ
אתי ֶא ְתכֶם ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ שֶ ר
ִסבְ לֹות ִמ ְצ ָּריִם( :ח) וְ ֵהבֵ ִ
אתי ֶאת י ִָדי ל ֵָתת א ָֹּתּה לְ ַא ְב ָר ָהם לְיִ ְצ ָחק ּולְ ַי ֲעקֹּב
נָשָ ִ
מֹור ָשה אֲ ִני יְקֹוָק:
וְ נ ַָת ִתי א ָֹּתּה ָלכֶם ָ

 .8דברים ז:ח
ּומשָ ְמרֹו ֶאת הַ ְשבֻעָ ה אֲ שֶ ר נ ְִשבַ ע
כִ י מֵ ַאהֲ בַ ת ה' ֶא ְתכֶם ִ
לַאֲ ב ֵֹּתיכֶ ם הֹוצִ יא ה' ֶא ְת ֶכם בְ יָד חֲ זָ ָקה ַויִפְ ְדָך ִמבֵ ית
עֲבָּ ִדים ִמיַד פ ְַרעֹּה ֶמלְֶך ִמצְ ָריִם:
 .9דברים יג:ו
חלֵם הַ חֲ לֹום הַ הּוא יּומָ ת כִ י ִדבֶ ר סָ ָרה
וְ הַ ּנ ִָביא הַ הּוא אֹו ֹּ
ֹלהיכֶם הַ מֹוצִ יא ֶא ְתכֶם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם וְ הַ פ ְֹּדָך
עַ ל ה' אֱ _ ֵ
ִמבֵ ית עֲבָּ ִדים לְהַ ִדיחֲ ָך ִמן הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר צִ ּוְ ָך ה' אֱ _ֹלהֶ יָך
לָלֶכֶת בָ ּה ּובִ עַ ְר ָת הָ ָרע ִמ ִק ְרבֶ ָך:
 .10מיכה ו:ד
יתיָך
ּומבֵ ית עֲבָּ ִדים פְ ִד ִ
ֱלִתיָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִ
כִ י הֶ ע ִ
ּומ ְריָם:
וָא ְשלַח לְ פָ נֶיָך ֶאת מֹּשֶ ה ַאהֲ רֹּן ִ
ֶ
 .11רד"ץ הופמן דברים ז:ח
וַ יִפְ ְדָך – הפועל ״פדה״ משמש פעמים רבות בספר דברים
כשם נרדף עם ״הוציא״ ,כיון שמשמעו העיקרי הוא
לשון הבדלה ,על כן ״פדות״ פירושו הבדלה (שמות
ח׳:י״ט).
 .12שמות ח:יט
וְ שַ ְמ ִתי פְ דֻת בֵ ין עַ ִמי ּובֵ ין עַ ֶמָך לְמָ חָ ר יִ ְהיֶה הָ אֹּת הַ זֶה:
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 .17ואמרתם זבח פסח
דֹומים וְ לֹוהֲ טּו
זֹועֲמּו ְס ִ
בָ ֵאש בַ פֶסַ ח ,חֻ לַ ץ לֹוט מֵ הֶ ם
ּומַ ּצֹות ָאפָ ה בְ ֵקץ פֶסַ ח

Rabbi Moshe Shulman

ֹלהים ֶאת עָ ֵרי
הָ ָא ֶרץ כְ ִקיטֹּר ַהכִ ְב ָשן( :כט) ַו ְי ִהי ְב ַש ֵחת אֱ ִ
ֹלהים ֶאת ַא ְב ָר ָהם וַיְ ַשלַח ֶאת לֹוט ִמתֹוְך
הַ כִ כָר ַויִזְ כֹּר אֱ ִ
הַ הֲ ֵפכָה בַ הֲ פְֹּך ֶאת ֶהעָ ִרים אֲ ֶשר י ַָשב בָ ֵהן לֹוט:
ּוש ֵתי ְבנ ָֹּתיו עִ מֹו כִ י י ֵָרא
(ל) ַויַעַ ל לֹוט ִמּצֹועַ ר ַוי ֵֶשב בָ ָהר ְ
ּוש ֵתי ְבנ ָֹּתיו( :לא)
לָשֶ בֶ ת ְבצֹועַ ר וַ י ֵֶשב בַ ְמעָ ָרה הּוא ְ
ירה ָא ִבינּו ָז ֵקן וְ ִאיש ֵאין בָּ ָּא ֶרץ
ירה ֶאל ַה ְּצעִ ָ
וַת ֹּאמֶ ר ַה ְבכִ ָ
לָּבֹוא עָּ לֵינּו כְ ֶד ֶרְך כָל ָה ָא ֶרץ( :לב) ְלכָה נ ְַש ֶקה ֶאת ָא ִבינּו
וַת ְש ֶקין ָ ֶאת
ַייִן וְ נ ְִשכְ בָ ה עִ מֹו ּונ ְַחיֶה ֵמ ָא ִבינּו ז ַָרע( :לג) ַ
יה
וַת ְשכַב ֶאת ָא ִב ָ
ירה ִ
אֲ בִ יהֶ ן ַי ִין בַ ַליְ לָה הּוא ו ַָתב ֹּא ַה ְבכִ ָ
קּומּה( :לד) ַוי ְִהי ִמ ָמחֳ ָרת וַת ֹּאמֶ ר
ּוב ָ
וְ ל ֹּא יָדַ ע ְב ִשכְ בָ ּה ְ
ירה ֵהן ָש ַכ ְב ִתי ֶא ֶמש ֶאת ָא ִבי נ ְַש ֶקּנּו יַיִ ן
ירה ֶאל ַה ְּצעִ ָ
הַ בְ כִ ָ
זָרע( :לה)
גַם הַ ַל ְילָ ה ּוב ִֹּאי ִשכְ ִבי עִ מֹו ּו ְנ ַחיֶה ֵמ ָא ִבינּו ַ
וַת ָקם ַה ְּצעִ י ָרה
יהן יָיִן ָ
ו ַַת ְש ֶקין ָ גַם בַ לַ ְילָה ַההּוא ֶאת אֲ ִב ֶ
ּוב ֻק ָמּה( :לו) וַ ַתהֲ ֶרין ָ ְש ֵתי
ו ִַת ְשכַב עִ מֹו וְ ל ֹּא י ַָדע ְב ִשכְ בָ ּה ְ
וַת ְק ָרא ְשמֹו
ירה בֵ ן ִ
יהן( :לז) ַו ֵתלֶד ַה ְבכִ ָ
בְ נֹות לֹוט ֵמאֲ ִב ֶ
ירה גַם ִהוא
מֹואב עַ ד ַהיֹום( :לח) וְ ַה ְּצעִ ָ
ָ
מֹואב הּוא אֲ ִבי
ָּ
ָילְדָ ה בֵ ן ו ִַת ְק ָרא ְשמֹו בֶ ן עַ ִמי הּוא אֲ ִבי ְבנֵי עַ מֹון עַ ד
הַ יֹום:ס

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

 .18בראשית (פרשת וירא) פרק יט
(א) וַ ָיבֹּאּו ְשנֵי הַ מַ ל ְָאכִ ים ְסדֹּמָ ה בָ עֶ ֶרב וְ לֹוט יֹּשֵ ב בְ שַ עַ ר
אתם ַו ִי ְש ַתחּו ַאפַ יִ ם ָא ְרצָ ה( :ב)
ְסדֹּם וַ י ְַרא לֹוט וַ י ָָקם ל ְִק ָר ָ
וַי ֹּאמֶ ר ִהּנֶה ּנָא אֲ ֹּדנַי סּורּו נָא ֶאל בֵ ית עַ בְ ְדכֶם וְ ִלינּו וְ ַרחֲ צּו
ֹּאמרּו ל ֹּא כִ י
ַרגְ לֵיכֶ ם וְ ִה ְש ַכ ְמ ֶתם וַהֲ לַכְ ֶתם לְדַ ְרכְ כֶם וַי ְ
בָ ְרחֹוב נָלִ ין( :ג) ַויִ פְ צַ ר בָ ם ְמאֹּד וַ יָסֻ רּו ֵא ָליו וַ ָיבֹּאּו ֶאל
בֵ יתֹו וַ יַעַ ש לָ הֶ ם ִמ ְש ֶתה ּומַ צֹות ָּאפָּה וַי ֹּא ֵכלּו( :ד) טֶ ֶרם
יִ ְשכָבּו וְ ַאנְ שֵ י ָהעִ יר ַאנְשֵ י ְסדֹּם נָסַ בּו עַ ל הַ בַ יִת ִמּנַעַ ר וְ עַ ד
ֹּאמרּו לֹו ַאיֵה
זָקן כָ ל ָהעָ ם ִמ ָקצֶ ה( :ה) ַו ִי ְק ְראּו ֶאל לֹוט וַי ְ
ֵ
יאם ֵא ֵלינּו וְ נ ְֵדעָ ה
הָ אֲ נ ִָשים אֲ שֶ ר בָ אּו ֵאלֶיָך ַה ָל ְילָה הֹוצִ ֵ
א ָֹּתם( :ו) וַ יֵצֵ א אֲ לֵ הֶ ם לֹוט ַהפ ְֶתחָ ה וְ הַ דֶ לֶת סָ גַר ַאחֲ ָריו:
(ז) וַי ֹּאמַ ר ַאל נָא ַאחַ י ָת ֵרעּו( :ח) ִהּנֵה נָא לִי ְש ֵתי בָ נֹות
יאה ּנָא ֶא ְת ֶהן אֲ לֵיכֶם ַועֲשּו לָ הֶ ן
אֲ שֶ ר ל ֹּא י ְָדעּו ִאיש אֹוצִ ָ
כַּטֹוב בְ עֵ ינֵיכֶם ַרק ָלאֲ נ ִָשים הָ ֵאל ַאל ַתעֲשּו דָ בָ ר כִ י עַ ל ֵכן
ֹּאמרּו הָּ ֶאחָּ ד בָּ א
ֹּאמרּו גֶש הָ ְל ָאה וַ י ְ
בָ אּו בְ צֵ ל ק ָֹּר ִתי( :ט) וַ י ְ
ַיִשפֹּט שָּ פֹוט עַ ָתה נ ַָרע ְלָך מֵ ֶהם ַויִפְ צְ רּו בָ ִאיש
לָּגּור ו ְ
בְ לֹוט ְמאֹּד וַ יִגְ שּו ִל ְשבֹּר הַ דָּ לֶ ת( :י) ַו ִי ְשלְחּו הָ אֲ נ ִָשים ֶאת
ְתה וְ ֶאת הַ דֶ לֶת סָּ גָּרּו:
יָדָ ם וַ יָּבִ יאּו ֶאת לֹוט אֲ לֵיהֶ ם הַ בָּ י ָּ
(יא) וְ ֶאת הָ אֲ נ ִָשים אֲ שֶ ר פֶ ַתח הַ בַ יִת ִהכּו בַ סַ ְנ ֵו ִרים
לִמצ ֹּא ַהפ ַָתח:
ִמ ָקטֹּן וְ עַ ד גָדֹול וַ יִ לְאּו ְ
ֹּאמרּו הָ אֲ נ ִָשים ֶאל לֹוט עֹּד ִמי לְָך פֹּה חָ ָתן ּובָ נֶיָך
(יב) וַי ְ
ּובְ נ ֶֹּתיָך וְ כֹּל אֲ שֶ ר לְָך בָ עִ יר הֹוצֵ א ִמן הַ מָּ קֹום( :יג) כִ י
ש ִח ִתים אֲ נ ְַחנּו ֶאת הַ מָ קֹום הַ זֶה כִ י ג ְָדלָה צַ ע ֲָק ָתם ֶאת
מַ ְ
פְ נֵי יְ קֹוָק וַ יְשַ ְל ֵחנּו יְקֹוָק ְל ַשחֲ ָתּה( :יד) ַויֵצֵ א לֹוט וַ יְדַ בֵ ר
ֹלקחֵ י בְ נ ָֹּתיו וַ י ֹּאמֶ ר קּומּו צְ אּו ִמן הַ מָּ קֹום הַ ֶזה
ֶאל חֲ ָתנָיו ְ
ש ִחית ְיקֹוָּק ֶאת הָּ עִ יר ַויְ ִהי כִ ְמצַ חֵ ק ְבעֵ ינֵי חֲ ָתנָיו:
כִ י מַ ְ
(טו) ּוכְ מֹו הַ שַ חַ ר עָ לָה ַוי ִָאיצּו הַ מַ ל ְָאכִ ים ְבלֹוט לֵאמֹּר קּום
ַקח ֶאת ִא ְש ְתָך וְ ֶאת ְש ֵתי בְ נ ֶֹּתיָך ַהּנ ְִמצָ אֹּת פֶן ִתּסָ ֶפה בַ עֲֹון
הָ עִ יר( :טז) ַוי ְִתמַ ְהמָּ ּה ַויַחֲ זִ יקּו הָ אֲ נ ִָשים ְביָדֹו ּובְ יַד
ּוביַד ְש ֵתי ְבנ ָֹּתיו בְ חֶ ְמלַ ת יְקֹוָק עָ ָליו ַויֹּצִ אֻ הּו ַויַּנִ חֻ הּו
ִא ְשתֹו ְ
יאם א ָֹּתם הַ חּוצָ ה וַ י ֹּאמֶ ר
ִמחּוץ לָ עִ יר( :יז) ַו ְי ִהי כְ הֹוצִ ָּ
ִהמָ לֵט עַ ל נַפְ שֶ ָך ַאל ַתבִ יט ַאחֲ ֶריָך וְ ַאל ַת ֲעמֹּד בְ ָּכל
הַ כִ כָּר הָ הָ ָרה ִהמָ לֵ ט פֶ ן ִתּסָ פֶ ה( :יח) וַ י ֹּאמֶ ר לֹוט אֲ לֵהֶ ם ַאל
נָא אֲ ֹּדנָי( :יט) ִהּנֵה נָא מָ צָ א עַ בְ ְדָך חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך ַו ַתגְ דֵ ל ַח ְס ְדָך
ית עִ מָ ִדי ְל ַהחֲ יֹות ֶאת נַפְ ִשי וְ ָאנֹּכִ י ל ֹּא אּוכַ ל
אֲ שֶ ר עָ ִש ָ
לְהמָ לֵט הָ הָ ָרה פֶן ִת ְדבָ ַקנִי ָה ָרעָ ה וָמַ ִתי( :כ) ִהּנֵה נָא הָ עִ יר
ִ
הַ ז ֹּאת ְקרֹּבָ ה לָנּוס שָ מָ ה וְ ִהוא ִמצְ עָ ר ִאמָ לְטָ ה ּנָא שָ מָ ה
ּות ִחי נַפְ ִשי( :כא) וַי ֹּאמֶ ר ֵא ָליו ִהּנֵה
הֲ ל ֹּא ִמצְ עָ ר ִהוא ְ
אתי פָ נֶיָך גַם לַדָ בָ ר הַ זֶה לְבִ ל ְִתי הָ פְ כִ י ֶאת הָ עִ יר אֲ שֶ ר
נָשָ ִ
ִדבַ ְר ָת( :כב) מַ הֵ ר ִהמָ לֵט שָ ָמה כִ י ל ֹּא אּוכַל ַלעֲשֹות דָ בָ ר
עַ ד בֹּאֲ ָך שָ מָ ה עַ ל כֵן ָק ָרא שֵ ם הָ עִ יר צֹועַ ר:
(כג) הַ שֶ מֶ ש יָצָ א עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ לֹוט בָ א ֹּצע ֲָרה( :כד) וַיקֹוָּק
ִה ְמ ִטיר עַ ל ְסדֹּם וְ עַ ל ֲעמ ָֹּּרה גָּפְ ִרית ו ֵָּאש מֵ ֵאת ְיקֹוָּק ִמן
הַ שָּ מָּ יִ ם( :כה) וַ יַהֲ פְֹּך ֶאת ֶהעָ ִרים הָ ֵאל וְ ֵאת כָל הַ כִ ָכר וְ ֵאת
כָל י ְֹּשבֵ י ֶהעָ ִרים וְ צֶ מַ ח ָהאֲ דָ מָ ה( :כו) ו ַַתבֵ ט ִא ְשתֹו
וַת ִהי נְצִ יב מֶ לַח( :כז) ַוי ְַשכֵם ַאבְ ָרהָ ם בַ ב ֶֹּקר ֶאל
מֵ ַאחֲ ָּריו ְ
הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר עָ מַ ד שָ ם ֶאת פְ נֵי ְיק ָֹוק( :כח) וַ י ְַש ֵקף עַ ל פְ נֵי
ְסדֹּם וַ ֲעמ ָֹּרה וְ עַ ל ָכל פְ נֵי ֶא ֶרץ הַ כִ כָר וַ י ְַרא וְ ִהּנֵה עָ לָ ה ִקיטֹּר

 .19רש"י בר' יט:ג
ּומַ ּצֹות ָאפָ ה  -פסח היה:
 .20ברא' יח
ֹּאמר יְקֹוָק ַזע ֲַקת
(כ) וַי ֶ
ְסדֹּם ַו ֲעמ ָֹּרה כִ י ָרבָ ה
אתם כִ י כ ְָב ָדה ְמאֹּד:
וְ חַ ּטָ ָ
(כא) ֵארֲ ָּדה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה
הַ כְ צַ ע ֲָּק ָּתּה ַהבָּ ָּאה ֵאלַ י עָ שּו
ָכלָה וְ ִאם ל ֹּא ֵא ָדעָ ה:
 .22בר' יח:ט
ֹּאמרּו
ֹּאמרּו גֶש ָה ְל ָאה וַ י ְ
וַי ְ
ִשפֹּט
הָּ ֶאחָּ ד בָּ א לָּגּור וַ י ְ
שָּ פֹוט עַ ָתה נ ַָרע לְָך ֵמ ֶהם
וַיִפְ צְ רּו בָ ִאיש בְ לֹוט ְמאֹּד
וַ יִגְ שּו לִ ְשבֹּר הַ ָדלֶ ת:
 .24ברא' יט
(יד) ַויֵצֵ א לֹוט ַוי ְַדבֵ ר ֶאל
ֹּאמר
ֹלק ֵחי ְבנ ָֹּתיו וַ י ֶ
חֲ ָתנָיו ְ
קּומּו צְ אּו ִמן ַה ָּמקֹום ַה ֶזה
כִ י מַ ְש ִחית ְיקֹוָּק ֶאת ָּהעִ יר
ַו ְי ִהי כִ ְמצַ ֵחק ְבעֵ ינֵי חֲ ָתנָיו:

 .21שמות ג'
לְה ִּצילֹו ִמיַד
ַ
(ח) ו ֵָּא ֵרד
ִמ ְצ ַריִם ( ...ט) וְ עַ ָתה ִהּנֵה
יִש ָּר ֵאל בָּ ָּאה
צַ ע ֲַקת ְבנֵי ְ
ֵאלָּי...
 .23בר' מז:ד
פַרעֹּה לָּ גּור
ֹּאמרּו ֶאל ְ
וַי ְ
בָּ ָּא ֶרץ בָּ אנּו כִ י ֵאין ִמ ְרעֶ ה
ַלּצ ֹּאן אֲ ֶשר לַ עֲבָ ֶדיָך כִ י כָבֵ ד
ָה ָרעָ ב ְב ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן וְ עַ ָתה
י ְֵשבּו נָא עֲבָ ֶדיָך ְב ֶא ֶרץ ג ֶֹּשן:
 .25שמות יב
(כג) וְ עָ בַ ר יְקֹוָק לִ נְ גֹּף ֶאת
ִמ ְצ ַריִם  ...וְ ל ֹּא יִ ֵתן
ַה ַמ ְש ִחית לָב ֹּא ֶאל בָ ֵתיכֶ ם
ִל ְנגֹּף...
(לא) וַ י ְִק ָרא לְ מ ֶֹּשה ּולְ ַאהֲ רֹּן
ֹּאמר קּומּו ְצאּו
ַל ְילָה וַי ֶ
ִמתֹוְך עַ ִמי ..

(טז) וַ י ְִת ַמ ְה ָּמּה ַויַחֲ זִ יקּו
ּוביַד ִא ְשתֹו (לט) וַי ֹּאפּו ֶאת ַהבָ צֵ ק אֲ שֶ ר
הָ אֲ נ ִָשים ְביָדֹו ְ
הֹוציאּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ֻעגֹּת ַמּצֹות
ִ
ּובְ יַד ְש ֵתי ְבנ ָֹּתיו ְב ֶח ְמ ַלת
יְק ָֹוק עָ לָ יו וַ י ִֹּצאֻ הּו וַ ַי ִּנחֻ הּו כִ י ל ֹּא ָח ֵמץ כִ י ג ְֹּרשּו
יָּכְ לּו
וְ ל ֹּא
ִמ ִמ ְצ ַריִם
ִמחּוץ לָעִ יר:
ל ְִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ גַם צֵ ָדה ל ֹּא
עָ שּו ל ֶָהם:
 .26בראשית יג
(י) וַיִ ָשא לֹו ט ֶאת עֵ ינָיו וַ י ְַרא ֶאת ָכל כִ כַר ַהי ְַר ֵדן כִ י כֻלָ ּה
מַ ְש ֶקה לִפְ נֵי ַש ֵחת ְיקֹוָק ֶאת ְסדֹּם וְ ֶאת ֲעמ ָֹּרה כְ גַן יְ קֹוָּק
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כְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם בֹּאֲ כָ ה צֹּעַ ר( ... :יג) וְ ַאנְשֵ י ְסדֹּם ָּרעִ ים
וְ חַ טָּ ִאים לַיקֹוָּק ְמאֹּד:

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.

 .27דב' כה:ה
ּומת ַאחַ ד מֵ הֶ ם ּובֵ ן ֵאין לֹו ל ֹּא
(ה) כִ י י ְֵש בּו ַא ִחים י ְַח ָדו ֵ
ֶיה
ִת ְהיֶה ֵאשֶ ת הַ מֵ ת ַהחּוצָ ה ל ְִאיש זָר יְבָ ָמּה יָּב ֹּא עָּ ל ָּ
ּולְקחָ ּה לֹו ל ְִאשָ ה וְ יִבְ מָ ּה:
ָ

 .36שמות י"ב
(כט) ַוי ְִהי בַ חֲ ִצי ַהלַ ְילָה וַ ה' ִהכָה כָל ְבכֹור ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ֹּשב עַ ל כִ ְסאֹו עַ ד ְבכֹור ַה ְש ִבי אֲ שֶ ר
ִמבְ כֹּר פ ְַרעֹּה ַהי ֵ
פַרעֹּה לַיְ לָ ה הּוא
בְ בֵ ית ַהבֹור וְ כֹּל ְבכֹור ְב ֵה ָמה( :ל) ַוי ָָקם ְ
וְ כָל עֲבָ דָ יו וְ כָל ִמ ְצ ַריִם ו ְַת ִהי ְצעָ ָקה גְ ֹּדלָה ְב ִמ ְצ ָריִ ם כִ י ֵאין
בַ יִת אֲ ֶשר ֵאין ָשם ֵמת:

 .28דברים כג
ּומֹוא ִבי ִב ְקהַ ל ְיקֹוָק גַם דֹור ע ֲִש ִירי ל ֹּא
ָ
(ד) ל ֹּא יָב ֹּא עַ מֹונִ י
יָב ֹּא לָ הֶ ם בִ ְק ַהל ְיקֹוָק עַ ד עֹו ָלם( :ה) עַ ל ְדבַ ר אֲ שֶ ר ל ֹּא
אתכֶם ִמ ִמצְ ָּריִם
ִק ְדמּו ֶא ְתכֶם בַ לֶחֶ ם ּובַ מַ ִים בַ דֶ ֶרְך בְ צֵ ְ
וַאֲ שֶ ר שָ כַר עָ לֶיָך ֶאת בִ לְעָ ם בֶ ן בְ עֹור ִמפְ תֹור אֲ ַרם נַהֲ ַר ִים
לְקלְלֶ ךָ:
ַ

 .37שמות ח
ֹּשן אֲ ֶשר עַ ִמי עֹּמֵ ד
יתי בַ יֹום ַההּוא ֶאת ֶא ֶרץ ג ֶ
(יח) וְ ִהפְ לֵ ִ
עָ לֶיהָ ְל ִבל ְִתי הֱ יֹות ָשם עָ רֹּב ל ְַמעַ ן ֵת ַדע כִ י אֲ נִי ה' ְב ֶק ֶרב
יִהיֶה
לְמ ָחר ְ
הָ ָא ֶרץ( :יט) וְ ַש ְמ ִתי פְ דֻת בֵ ין עַ ִמי ּובֵ ין עַ ֶמָך ָ
הָ אֹּת הַ זֶה:

 .29צפניה ב
מֹואב
(ט) לָכֵן ַחי ָאנִ י נְאֻ ם יְקֹוָ ק צְ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָר ֵאל כִ י ָּ
כִ ְסדֹּם ִת ְהיֶה ּובְ נֵי עַ מֹון ַכ ֲעמ ָֹּּרה ...
 .31בסדם
 .30בהגדה  /במצרים
וַ י ֵֶרד ִמצְ ַריְמָּ ה ָ -אנּוס עַ ל (יא) וַ יִבְ ַחר לֹו לֹוט ֵאת כָל
כִ כַר הַ י ְַר ֵדן וַ י ִַּסע לֹוט
פִ י הַ ִדבּור.
ִמ ֶקדֶ ם וַיִ ָפ ְרדּו ִאיש ֵמעַ ל
ָא ִחיו:
ֹּאמרּו הָּ ֶאחָּ ד בָּ א לָּגּור
וַ ָּיגָּר שָּ ם ְ -מלַמֵ ד שֶ ל ֹּא י ַָרד וַי ְ
ַי ֲעקֹּב
ִשפֹּט שָּ פֹוט
ָא ִבינּו לְ ִה ְש ַת ֵקעַ וַ י ְ
בְ ִמצְ ַריִ ם ֶאלָא לָגּור שָ ם,
ֶאל
ֹּאמרּו
שֶ ּנֶאֱ מַ ר :וַי ְ
פַרעֹּה ,לָּגּור בָ ָא ֶרץ בָ אנּו...
ְ

 .38שמות לב:כה – חטא העגל
ַוי ְַרא מ ֶֹּשה ֶאת ָהעָ ם כִ י פָּ רֻ עַ הּוא כִ י פְ ָּרעֹּה ַאהֲ רֹּן
יהם:
ל ְִש ְמצָ ה ְב ָק ֵמ ֶ

 .32בראשית יג
(י) וַיִ שָ א לֹוט ֶאת עֵ ינָיו וַ י ְַרא ֶאת ָכל כִ ַכר ַהי ְַרדֵ ן כִ י ֻכ ָלּה
מַ ְש ֶקה לִפְ נֵי שַ חֵ ת ְיקֹוָק ֶאת ְסדֹּם וְ ֶאת ֲעמ ָֹּרה כְ גַן ְיקֹוָּק
כְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם בֹּאֲ כָה צֹּעַ ר( :יא) ַו ִי ְבחַ ר לֹו לֹוט ֵאת כָל כִ כַר
הַ י ְַרדֵ ן וַ ִיסַ ע לֹוט ִמ ֶקדֶ ם וַ יִ פָ ְרדּו ִאיש ֵמעַ ל ָא ִחיו( :יב)
ַאבְ ָרם יָשַ ב בְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן וְ לֹוט יָשַ ב בְ עָ ֵרי הַ כִ כָר ַויֶאֱ הַ ל עַ ד
ְסדֹּם( :יג) וְ ַאנְשֵ י ְסדֹּם ָּרעִ ים וְ חַ טָּ ִאים לַיקֹוָּק ְמאֹּד:
Figure 1 - Bull in Egyptian Mythology

 .33רש"י שם
מקדם  ... -ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם
אמר אי אפשי לא באברם ולא באלהיו:
 .34מכילתא ד' ישמעאל יתרו ה ד"ה אשר הוצאתיך
אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:
• עבדים למלכים היו ,אתה אומר עבדים למלכים
היו ,או אינו אלא עבדים לעבדים היו .כשאומר
+דברים ז ח +ויפדך מבית עבדים [מיד פרעה מלך
מצרים] ,עבדים למלכים היו ולא עבדים לעבדים.
• ד"א מבית עבדים ,מבית העובדים ,שהיו עובדים
עבודה זרה.

Figure 2 - Pharaoh brings gift to Bull

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
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39. Rav Hirsch
 .40רמב"ן שמות הקדמה
וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו
מבית עבדים עדיין יחשבו גולים כי
היו בארץ לא להם נבוכים במדבר
וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב
הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם אז
שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד
אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה
ואז נחשבו גאולים ולכן נשלם הספר
הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות
כבוד ה' מלא אותו תמיד:
 .41תהלים קיד
(א) בְ צֵ את י ְִש ָר ֵאל ִמ ִמצְ ָריִם בֵ ית
ְהּודה
ַי ֲעקֹּב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז( :ב) הָ י ְָתה י ָ
לֹותיו:
לְק ְדשֹו י ְִש ָר ֵאל מַ ְמ ְש ָ
ָ
 .42שמות טז:לא
ִש ָּר ֵאל ֶאת ְשמֹו מָ ן
ַיִק ְראּו בֵ ית י ְ
ו ְ
יחת
וְ הּוא כְ ֶז ַרע גַד לָבָ ן וְ טַ עְ מֹו כְ צַ פִ ִ
בִ ְדבָ ש:

 .44שמות מ
יֹומם וְ ֵאש ִת ְהיֶה לַ יְלָה בֹו
(לח) כִ י ֲענַן ה' עַ ל ַה ִמ ְש ָכן ָ
יהם:
ִש ָּר ֵאל ְבכָל ַמ ְסעֵ ֶ
לְעֵ ינֵי כָל בֵ ית י ְ

 .43שמות א
(א) וְ ֵאלֶה ְשמֹות בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ַהבָ ִאים ִמצְ ָריְמָ ה ֵאת
ַי ֲעקֹּב ִאיש ּובֵ יתֹו בָ אּו:

ִמ ִמצְ ַרים גְ ַאל ְָתנּו ,ה' אֱ _ֹלהֵ ינּו
יתנּו
ּומבֵ ית עֲבָּ ִדים פִ ְ ִד ָּ
ִ
ַא ִדיר הּוא יִבְ נֶה בֵ יתֹו בְ ָקרֹוב
בִ ְמהֵ ָרה בִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו בְ ָקרֹובֵ .א_ל בְ נֵה ֵא_ל בְ נֵה
יתָך בְ ָקרֹוב:
בְ נֵה בֵ ְ
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