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 על שום מה? –מצה זו שאנו אוכלים 

  :שמות י"ב, לט 

ְצַרִים ְולֹּא יְָּכלּו לְ  י גְֹּרׁשּו ִמּמִ ֵמץ ּכִ י לֹּא חָּ ת ּכִ ְצַרִים ֻעגֹּת ַמּצוֹּ ִציאּו ִמּמִ ר הוֹּ ֵצק ֲאׁשֶ ׂשּו ַויֹּּאפּו ֶאת ַהּבָּ ה לֹּא עָּ ִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם ֵצדָּ

ֶהם:  לָּ

 

 :הגדה של פסח 

ְמִליֵאל הָּ  ַ ן ג  ָּ ה אֹוֵמר:ַרב   יָּ

ו  ֵהן: תֹו, ְוֵאל  א ְיֵדי חֹובָּ צָּ ַסח לֹא יָּ ֶׁ פ  ַ ו  ב  ִרים ֵאל  ה ְדבָּ ָּ לֹש  ַמר ש ְ ֹא אָּ ל  ֶׁ ל ש  ָּ רֹור. כ  ה. ו מָּ ַסח. ַמצ ָּ ֶׁ  פ 

ה, ... ו ם מָּ נו  אֹוְכִלים ַעל ש  אָּ ֶׁ ה זֹו ש  ֵתינּו ְלַהְחִמיץַמצ ָּ ל ֲאבוֹּ ֵצָקם ׁשֶׁ יק ּבְ ּלֹּא ִהְסּפִ נ ִ  ַעל ׁשּום ׁשֶׁ ֶׁ ְך ַעד ש  לֶׁ ם מֶׁ ה ֲעֵליהֶׁ ְגלָּ

ְצַרִים ֻעגֹ  ר הֹוִציאו  ִממ ִ ֶׁ ֵצק ֲאש  ָּ ת ַהב  ֱאַמר: ַוי ֹאפו  אֶׁ ֶׁ נ  ֶׁ ם. ש  לָּ רו ְך הו א ו ְגאָּ ָּ דֹוש  ב  ִכים ַהק ָּ לָּ י ַמְלֵכי ַהמ ְ ֵמ  כ ִ י לֹא חָּ ֹות כ ִ ת ַמצ 

ׂשו  לָּ  ה לֹא עָּ ַ ְוַגם ֵצדָּ ְכלו  ְלִהְתַמְהֵמה  ְצַרִים ְולֹא יָּ ו  ִממ ִ ם )שמות יב לט(.ֹגְרש   הֶׁ

 

 סדר פסח סימן ריח  שבולי הלקט 

ואם תאמר הרי אנו אומרים מצה זו שאנו אוכלין על שום מה על שום שלא הספיק בציקו של אבותינו להחמיץ כך 

 פירושו מכיון שהקב"ה רואה את העתיד צופה ומביט מה שעתיד להיות על כן צום מבערב על הנס של מחר:

 

 משנה, פסחים קטז: 

משנה. רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. ואלו הן: פסח, מצה, 

  [...ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים (שמות יב), ]שנאמר על שום שנגאלו אבותינו ממצרים -מצה  ..ומרור.

 

  ובמשניות שלנו(:משנה בגרסת הירושלמי( 

 –כל שלא אמר שלשה דברים אילו בפסח לא יצא ידי חובתו: פסח, מצה ומרורים. פסח  רבן גמליאל היה אומר:

על שום שמררו  –על שם שנגאלו אבותינו במצרים, מרור  –על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים, מצה 

 המצרים את חיי אבותינו במצרים.

 

 שמות פרק יב פסוק לט  רמב"ן 

שנצטוו שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת  המצוהשאפו אותו מצות מפני  -)לט( וטעם ויאפו את הבצק 

בעבור כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה לאפות אותו  לומר שאפו אותו בדרךונכרתה. ואמר כי גורשו ממצרים, 

ואפו אותו  בעיר ולשאת אותו אפוי מצות, ועל כן נשאו אותו בצק ומשארותם צרורות בשמלותם על שכמם, ומהרו

 טרם יחמץ בדרך או בסכות, כשבאו שם לשעה קלה כדברי רבותינו )מכילתא כאן(:

 

 מבנה פרק י"ב:

 פסח מצריםצווי ה' למשה על : יד-ג

 ציווי ה' למשה על המצותכ: -טו

 כח: משה מצווה את ישראל על פסח מצרים ופסח דורות-כא

 ות בדרךואפיית המצ מב: מכת בכורות ויציאת מצרים בחיפזון-כט

 נ: השלמת פסח דורות-מג

 

חג שמח, מוצלח, 

משמעותי ומאחד 

 בע"ה,

 יוסף צבי רימון

 בס"ד
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  כב(:-)שמות י"ב, כא רמב"ן 

 בידוע כי, מעלה של בפרשה' ה אותו צוה באשר מקצרת הזו הפרשה - אליהם ויאמר ישראל זקני לכל משה "ויקרא

 ".עשו כן משה את' ה צוה כאשר בכתוב הדבר ונכלל, הענין כל אותם ולימד בפרט הכל לישראל משה להם שאמר

 "שם:ל שד 

והנה משה בפרשה הזאת לא הזכיר כלל לישראל ענין אכילת המצות ואיסור החמץ, אעפ"י שכבר נצטווה על זה בפרשה שלמעלה... ה' הזכיר למשה 

ענין אכילת המצות ואיסור החמץ, כי ידע שיצאו מגורשים ולא יספיק בצקם להחמיץ, אבל משה לא אמר להם דבר מזה, כי לא היו יכולים להבין 

  ...מה יאכלו מצות; רק כשיצאו פירש להם )בפרק י"ג( איסור החמץ ומצוות המצות, כי אז הבינו שזה לזכרון הנס שגורשו ממצריםל

 

 שני חגים?

   ו(:-)וכן בויקרא כ"ג, היז -במדבר, כ"ח, טז 

ן  ִראׁשוֹּ ר ּוַבחֶֹּדׁש הָּ ש ָּ ה עָּ עָּ ב ָּ ַארְּ ם ַלחֶֹּדׁש ב ְּ ַסח יוֹּ ֶּ  ’:  ַלהפ 

ה ָּ ר ו ַבֲחִמש   ש ָּ ג  עָּ ם ַלחֶֹּדׁש ַהזֶּה חָּ ְבַעת יִָּמים יוֹּ ֹות ׁשִ ֵכלַמצ   .ֵיאָּ

  ו(:-)פסחים, מהדורה תנינא, תחילת פרק עשירי. וכך גם בחזקוני, ויקרא כ"ג, התוס' רי"ד 

דכתיב 'ובחודש הראשון בארבעה עשר לחודש פסח לה'. ובחמישה עשר לחודש פסח, אף על פי שיום י"ד הוא הנקרא 

פסח... והלכך  -יז( אינו נמנע התנא מלקרוא לכל חג המצות -שבעת ימים מצות תאכלו' )במדבר כ"ח, טזהזה חג, 

 ערב פסחים. –קורא ליום ארבעה עשר 

 

 כז:-שמות י"ב, כומטרת חג הפסח: 

ַסח הוּ  ם ֶזַבח ּפֶ ֶכם:  ַוֲאַמְרּתֶ ה ַהזֹּּאת לָּ ֲעבֹּדָּ ה הָּ ֵניֶכם מָּ י יֹּאְמרּו ֲאֵליֶכם ּבְ יָּה ּכִ ר ’ א ַלהְוהָּ ל ֲאׁשֶ אֵּ רָּ י ִיש ְּ נֵּ י בְּ ֵּ ת  ַסח ַעל ב ָּ ָּ פ 

יל ינו  ִהצ ִ ֵּ ת  ת ב ָּ אֶּ ַרִים וְּ ת ִמצְּ ֹו אֶּ פ  גְּ נָּ ַרִים ב ְּ ִמצְּ ֲחוּו: ב ְּ ּתַ ׁשְ ם ַויִּ עָּ ּקֹּד הָּ  .ַויִּ

 יח:-: שמות, י"ב, יזמטרת חג המצות

ם ֶאת  ַמְרּתֶ ֹות ּוׁשְ צ  ַ ם ַהזֶּה ַהמ  ֶעֶצם ַהיּוֹּ י ּבְ ת צִ ּכִ אִתי אֶּ ִים הֹוצֵּ רָּ ץ ִמצְּ רֶּ אֶּ ם מֵּ יכֶּ אֹותֵּ ם ַהזֶּה ְלדֹּרֵֹּתיֶכם בְּ ם ֶאת ַהיּוֹּ ַמְרּתֶ ּוׁשְ

ִרים ַלחֶֹּדׁש  ד ְוֶעׂשְ ֶאחָּ ם הָּ אְכלּו ַמּצֹּת ַעד יוֹּ ֶעֶרב ּתֹּ ם ַלחֶֹּדׁש ּבָּ ר יוֹּ ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ִראׁשֹּן ּבְ ם: ּבָּ לָּ ת עוֹּ ֶרבֻחּקַ עָּ  .ּבָּ

 

 )על פי הרב יואל בן נון(לוט  פסח  11

 ב"י שמות ט"י בראשית

 (כב) ֹבקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם .אחריו סגר והדלת ,הפתחה לוט אלהם ויצא (ו)

 (ג"כ) הפתח על' ה ופסח הפתח למֹצא וִילאו... בסנוורים ִהכו הבית פתח אשר האנשים ואת( יא)

  משתה להם ויעש( ג)

 ויאכלו אפה ומצות    

 ,הזה בלילה הבשר את ואכלו

 (ח. )יאכלהו מֹררים על מצותו אש צלי

 ,הזה המקום את אנחנו משִחתים כי( יג)

 'ה פני את צעקתם גדלה כי      

 .לשחתה 'ה וישלחנו      

 (כג) לנֹגף בתיכם אל לֹבא המשחית יתן ולא

 ... מצרים בארץ בכור כל והכיתי

 (יג-יב) מצרים בארץ בהֹכתו

 ,הזה המקום מן צאו קומו ( ...יד)

 ...העיר את' ה משחית כי           

 :ויאמר – לילה ולאהרן למשה ויקרא

 (לא) עמי מתוך צאו קומו

 ...עלה השחר וכמו( טו)

 בעיר לך אשר וכל(... יב)

 המקום מן הוצא          

 הזה היום בעצם ויהי

 ישראל בני את 'ה הוציא

 (נא. )צבאתם על מצרים מארץ

  (לט... )להתמהמה יכלו ולא ...וֹיִצֻאהו...ויתמהמה (טז)
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 מחשבת הפשט

  ג פסוק טז פרק דברים

אתָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ן יָּצָּ זוֹּ י ְבִחּפָּ ת ֶלֶחם עִֹּני ּכִ יו ַמּצוֹּ לָּ אַכל עָּ ְבַעת יִָּמים ּתֹּ ֵמץ ׁשִ יו חָּ לָּ אַכל עָּ ם  לֹּא תֹּ ְזּכֹּר ֶאת יוֹּ ּתִ

:  ֵצאְתךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹּל ְיֵמי ַחיֶּיךָּ

 

 "ז ה"ה: פרמב"ם,   15

 מצה על שום שנגאלו.

 פ"ח ה"ד )וכך בנוסח ההגדה(:רמב"ם   16

ומגביה המצה בידו ואומר 'מצה זו שאנו אוכלין על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם 

 הקב"ה וגאלם מיד, שנאמר 'ויאפו את הבצק'.

 

 מהר"ל, גבורות השם, פרק נ"א:  17

ה ועל שם מה נקראת לשאול למה נקרא המצה לחם עוני והרי אפשר שהיא נאה כמצת שלמ הא לחמא עניא וכו'. יש

  ?המצה לחם עוני

 ...דלכך נקרא עוני מפני שהיא נמוכה וראיתי לקצת אשר רצו לפרש דברי הגדה הזאת

 ...תעכל באצטומכא ולכך היא מאכל עניהטעם השני פת המצה היא קשה לה

 למה קרא אותו בשם עוני דאין ענין עניות במקום עשירות הגאולה. ... ועוד... והם דברים שיכחיש הכתוב והאמת

אמנם פי' הדבר כי המצה נקרא לחם עוני הפך מצה עשירה, שכאשר יש בה שמן ודבש נקראת עשירה כי הדבר הזה 

ן בה רק עצם העיסה וזה כי העני שאין לו אלא עצמו ואין לו ממון רק עצמו וגופו, והמצה גם כן כאשר אימעשיר הלחם, 

 ...שעצמות העיסה הוא המים והקמח וזהו עצמות עיסה ובזה הוי לחם עוני

כי העניות הלא דבר זה אין קשיא  ?ואולי יקשה לך מה ענין העניות אל החירות והלא שני הפכים הם החירות והעניות

ולתו, לא כמו העבד שאינו עומד שאין ענין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל ז בעצמו הוראה על הגאולה

 ... לתו הוא האדוןבעצמו ויש לו צירוף אל זו

  ...שאין בו התחברות זמן רק שהוא ראשון ...ומזה תבין מה שהיה גאולתם בחדש הראשון דוקא

וראיה ברורה לזה שלחם העוני מצד עצמו הוא החירות והגאולה כמו שנתבאר למעלה, שהרי קודם הגאולה בעודם 

שמזה תלמוד ותדע כי לחם מצד  ',על מצות ומרורים יאכלהו'כדכתיב )שמות י"ב(  אכלו בלילה הזה מצות במצרים

ורצה הקדוש ברוך הוא באותו הלילה שיהיו עושין דברים להיות נמשכין אחר עצמו הוא ראוי לחירות כמו שאמרנו, 

  ...החירות שעל ידו יזכו לגאולה

 

 

  :דבר שהוא בזמן..."; מהר"ל על ההגדה, עמ' נא "כי מה שהיו יוצאים בחיפזון..."()אור חדש בהקדמה "כי המהר"ל   19

שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת ממצרים כי מה שהיו יוצאים בחפזון בלי המשך זמן, מורה 

ל פעולתם בהמשך שיצאו במדריגה ובמעלה עליונה, והפעל שבא משם נעשה בלי זמן, לא כמו דברים הטבעיים שכ

 )מהר"ל שם(. זמן אבל כאן היה גאולתם שלא בטבע ולכך היה בחפזון בלי זמן

 

 )עמ' רפז(:עולת ראיה  20

 .יציאת החיפזון ביסודה הייתה עצת ה', להרים מעלתם של ישראל שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית
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 שמות פרק יב

ֵאל ֵלאמֹּ  רָּ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָּ ּבְ ׂשֹּר ַלחֶֹּדׁש ַהזֶּה )ג( ּדַ עָּ ִית:ר ּבֶ ה ַלּבָּ בֹּת ׂשֶ ה ְלֵבית אָּ ֶהם ִאיׁש ׂשֶ  ְוִיְקחּו לָּ

כְ  ׁשֹּת ִאיׁש ְלִפי אָּ ִמְכַסת ְנפָּ יתוֹּ ּבְ רֹּב ֶאל ּבֵ ֵכנוֹּ ַהּקָּ ַקח הּוא ּוׁשְ ה ְולָּ ֶ ת ִמׂשּ ִית ִמְהיוֹּ ה:)ד( ְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ כֹּּסּו ַעל ַהׂשּ  לוֹּ ּתָּ

ר ִמים זָּכָּ ה תָּ חּו: )ה( ׂשֶ ּקָּ ים ּתִ ִעזִּ ים ּוִמן הָּ ׂשִ בָּ ֶכם ִמן ַהּכְ ה ִיְהֶיה לָּ נָּ ן ׁשָּ  ּבֶ

ין  ֵאל ּבֵ רָּ ֲחטּו אֹּתוֹּ ּכֹּל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ם ַלחֶֹּדׁש ַהזֶּה ְוׁשָּ ר יוֹּ ׂשָּ ה עָּ עָּ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָּ ֶכם ְלִמׁשְ יָּה לָּ ִים:)ו( ְוהָּ ַעְרּבָּ  הָּ

י ּתֵ ְתנּו ַעל ׁשְ ם ְונָּ ְקחּו ִמן ַהּדָּ ֶהם: )ז( ְולָּ ר יֹּאְכלּו אֹּתוֹּ ּבָּ ים ֲאׁשֶ ּתִ ף ַעל ַהּבָּ קוֹּ ׁשְ זּוזֹּת ְוַעל ַהּמַ  ַהּמְ

ה ַהזֶּה ְצִלי ֵאׁש  ְילָּ ּלַ ר ּבַ ׂשָּ ְכלּו ֶאת ַהּבָּ ת)ח( ְואָּ  ַעל ְמרִֹּרים יֹּאְכֻלהּו: ּוַמּצוֹּ

י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹּאשׁ  ִים ּכִ ּמָּ ל ּבַ ָּ ל ְמֻבׁשּ ׁשֵ א ּובָּ ּנּו נָּ אְכלּו ִמּמֶ :)ט( ַאל ּתֹּ יו ְוַעל ִקְרּבוֹּ עָּ רָּ  וֹּ ַעל ּכְ

רֹּפּו: ׂשְ ֵאׁש ּתִ ּנּו ַעד ּבֶֹּקר ּבָּ ר ִמּמֶ ּנּו ַעד ּבֶֹּקר ְוַהּנֹּתָּ ִתירּו ִמּמֶ  )י( ְולֹּא תוֹּ

ִחּפָּ  ם אֹּתוֹּ ּבְ ֶיְדֶכם ַוֲאַכְלּתֶ ְלֶכם ּבְ ַרְגֵליֶכם ּוַמּקֶ ְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ּבְ אְכלּו אֹּתוֹּ מָּ ה ּתֹּ כָּ ן)יא( ְוכָּ ַסח הּוא ַלה': זוֹּ  ּפֶ

ה ּובְ  ֵהמָּ ם ְוַעד ּבְ דָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמאָּ ר ּבְ כוֹּ ל ּבְ יִתי כָּ ֶּה ְוִהּכֵ ה ַהז ְילָּ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ַבְרּתִ ִטים ֲאִני ה':)יב( ְועָּ פָּ ה ׁשְ ל ֱאלֵֹּהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ  כָּ

ם  ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ ֶכם ְלאֹּת ַעל ַהּבָּ ם לָּ יָּה ַהּדָּ ֶאֶרץ )יג( ְוהָּ ַהּכִֹּתי ּבְ ִחית ּבְ ֶכם ֶנֶגף ְלַמׁשְ י ֲעֵלֶכם ְולֹּא ִיְהֶיה בָּ ַסְחּתִ ם ּופָּ ִאיִתי ֶאת ַהּדָּ ם ְורָּ ׁשָּ

ִים:  ִמְצרָּ

ּגֻהוּ  חָּ ם ּתְ לָּ ת עוֹּ ן ְוַחּגֶֹּתם אֹּתוֹּ ַחג ַלה' ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ֻחּקַ רוֹּ ֶכם ְלִזּכָּ ם ַהזֶּה לָּ יָּה ַהיּוֹּ  :)יד( ְוהָּ

 

ְבַעת יִָּמים ַמצּ )טו(  אֵכלוּ ׁשִ ת ּתֹּ ֵאל  וֹּ רָּ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמיִּ ה ַהּנֶ ֵמץ ְוִנְכְרתָּ ל אֵֹּכל חָּ י ּכָּ יֶכם ּכִ ּתֵ אֹּר ִמּבָּ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ן ּתַ ִראׁשוֹּ ם הָּ יּוֹּ ם ַאְך ּבַ ִמיּוֹּ

ִבִעי: ְ ם ַהׁשּ ִראׁשֹּן ַעד יוֹּ  הָּ

ֶהם ה בָּ ׂשֶ ה לֹּא ֵיעָּ אכָּ ל ְמלָּ ֶכם ּכָּ א קֶֹּדׁש ִיְהֶיה לָּ ִביִעי ִמְקרָּ ְ ם ַהׁשּ א קֶֹּדׁש ּוַביּוֹּ ן ִמְקרָּ ִראׁשוֹּ ם הָּ ל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדוֹּ  )טז( ּוַביּוֹּ ֵכל ְלכָּ ר ֵיאָּ ַאְך ֲאׁשֶ

ֶכם: ה לָּ ׂשֶ  ֵיעָּ

צֵ  ם ַהזֶּה הוֹּ ֶעֶצם ַהיּוֹּ י ּבְ ת ּכִ ּצוֹּ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ם:)יז( ּוׁשְ לָּ ת עוֹּ ם ַהזֶּה ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ֻחּקַ ם ֶאת ַהיּוֹּ ַמְרּתֶ ִים ּוׁשְ ֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ  אִתי ֶאת ִצְבאוֹּ

ֶרב: עָּ ִרים ַלחֶֹּדׁש ּבָּ ד ְוֶעׂשְ ֶאחָּ ם הָּ אְכלּו ַמּצֹּת ַעד יוֹּ ֶעֶרב ּתֹּ ם ַלחֶֹּדׁש ּבָּ ר יוֹּ ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ִראׁשֹּן ּבְ  )יח( ּבָּ

אֹּר )יט(  ְבַעת יִָּמים ׂשְ יֶכםׁשִ ּתֵ בָּ ֵצא ּבְ ֶרץ: לֹּא ִיּמָּ אָּ ר ּוְבֶאְזַרח הָּ ּגֵ ֵאל ּבַ רָּ ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ ה ַהּנֶ ל אֵֹּכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרתָּ י ּכָּ  ּכִ

ת: פ אְכלּו ַמּצוֹּ בֵֹּתיֶכם ּתֹּ ׁשְ כֹּל מוֹּ אֵכלּו ּבְ ל ַמְחֶמֶצת לֹּא תֹּ  )כ( ּכָּ

 

ֵאל וַ  רָּ ל ִזְקֵני ִיׂשְ ה ְלכָּ א מֹּׁשֶ ְקרָּ ַסח:יֹּּאֶמר ֲאֵלֶהם )כא( ַויִּ ֲחטּו ַהּפָּ חֵֹּתיֶכם ְוׁשַ ּפְ ֶכם צֹּאן ְלִמׁשְ כּו ּוְקחּו לָּ  ִמׁשְ

זּוזֹּ י ַהּמְ ּתֵ ף ְוֶאל ׁשְ קוֹּ ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָּ ם ּבַ ב ּוְטַבְלּתֶ ת ֵאזוֹּ ם ֲאֻגּדַ ם לֹּא ֵתְצאוּ )כב( ּוְלַקְחּתֶ ף ְוַאּתֶ ּסָּ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ִאיׁש  ת ִמן ַהּדָּ

יתוֹּ ַעד ּבֶֹּקר: ַתח ּבֵ  ִמּפֶ

ַתח ַסח ה' ַעל  ַהּפֶ זּוזֹּת ּופָּ י ַהּמְ ּתֵ ף ְוַעל ׁשְ קוֹּ ׁשְ ם ַעל ַהּמַ ה ֶאת ַהּדָּ אָּ ַבר ה' ִלְנּגֹּף ֶאת ִמְצַרִים ְורָּ יֶכם  )כג( ְועָּ ּתֵ בֹּא ֶאל ּבָּ ִחית לָּ ׁשְ ן ַהּמַ ְולֹּא ִיּתֵ

 ִלְנּגֹּף:

ר ַהזֶּ  בָּ ם ֶאת ַהּדָּ ַמְרּתֶ ם:)כד( ּוׁשְ לָּ ֶניךָּ ַעד עוֹּ ק ְלךָּ ּוְלבָּ  ה ְלחָּ

ה ַהזֹּּאת: ֲעבֹּדָּ ם ֶאת הָּ ַמְרּתֶ ר ּוׁשְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶכם ּכַ ן ה' לָּ ר ִיּתֵ ֶרץ ֲאׁשֶ אָּ בֹּאּו ֶאל הָּ י תָּ יָּה ּכִ  )כה( ְוהָּ

ֶכם: ה ַהזֹּּאת לָּ ֲעבֹּדָּ ה הָּ ֵניֶכם מָּ י יֹּאְמרּו ֲאֵליֶכם ּבְ יָּה ּכִ  )כו( ְוהָּ

ם ֶזַבח פֶּ  יל ַויִּ )כז( ַוֲאַמְרּתֶ ינּו ִהּצִ ּתֵ ְגּפוֹּ ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָּ נָּ ִמְצַרִים ּבְ ֵאל ּבְ רָּ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָּ ר ּפָּ ֲחוּו:ַסח הּוא ַלה' ֲאׁשֶ ּתַ ׁשְ ם ַויִּ עָּ  ּקֹּד הָּ

ׂשּו: ס ן עָּ ה ְוַאֲהרֹּן ּכֵ ה ה' ֶאת מֹּׁשֶ ר ִצּוָּ ֲאׁשֶ ֵאל ּכַ רָּ ֵני ִיׂשְ  )כח( ַויְֵּלכּו ַויֲַּעׂשּו ּבְ
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כ ְסאוֹּ ַעד ּבְ ב ַעל ּכִ ְרעֹּה ַהיֹּּׁשֵ כֹּר ּפַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ ר ּבְ כוֹּ ל ּבְ ה כָּ ה ַוה' ִהּכָּ ְילָּ ֲחִצי ַהּלַ ר )כט( ַוְיִהי ּבַ כוֹּ ר ְוכֹּל ּבְ ֵבית ַהּבוֹּ ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ְ ר ַהׁשּ וֹּ

ה: ֵהמָּ  ּבְ

ל ִמְצַרִים  יו ְוכָּ דָּ ל ֲעבָּ ה הּוא ְוכָּ ְרעֹּה ַלְילָּ ם ּפַ ם ֵמת:)ל( ַויָּּקָּ ר ֵאין ׁשָּ ִית ֲאׁשֶ י ֵאין ּבַ ִים ּכִ ִמְצרָּ ה ּבְ ה ְגדֹּלָּ קָּ ִהי ְצעָּ  ַוּתְ

ֵאל ּוְלכ רָּ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ם ּגַ ם ַאּתֶ י ּגַ ְך ַעּמִ אּו ִמּתוֹּ ה ַויֹּּאֶמר קּומּו ּצְ ה ּוְלַאֲהרֹּן ַלְילָּ א ְלמֹּׁשֶ ְקרָּ ְרֶכם:)לא( ַויִּ ַדּבֶ  ּו ִעְבדּו ֶאת ה' ּכְ

ם צֹּאְנֶכם גַּ  ם אִֹּתי:)לב( ּגַ ם ּגַ ֵלכּו ּוֵבַרְכּתֶ ם וָּ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַקְרֶכם ְקחּו ּכַ  ם ּבְ

נּו ֵמִתים: ּלָּ ְמרּו ּכֻ י אָּ ֶרץ ּכִ אָּ ם ִמן הָּ חָּ ּלְ ם ְלַמֵהר ְלׁשַ עָּ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל הָּ  )לג( ַוּתֶ

ְמלֹּתָּ  ׂשִ ם ְצֻררֹּת ּבְ ֲארֹּתָּ ץ ִמׁשְ ֵצקוֹּ ֶטֶרם ֶיְחמָּ ם ֶאת ּבְ עָּ א הָּ ָּ ׂשּ ם:)לד( ַויִּ ְכמָּ  ם ַעל ׁשִ

לֹּת: מָּ ב ּוׂשְ ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי זָּהָּ ְצַרִים ּכְ ֲאלּו ִמּמִ ׁשְ ה ַויִּ ְדַבר מֹּׁשֶ ׂשּו ּכִ ֵאל עָּ רָּ  )לה( ּוְבֵני ִיׂשְ

ִים: פ לּו ֶאת ִמְצרָּ ִאלּום ַוְיַנּצְ ֵעיֵני ִמְצַרִים ַויַּׁשְ ם ּבְ עָּ ַתן ֶאת ֵחן הָּ  )לו( ַוה' נָּ

אֵ  רָּ ְסעּו ְבֵני ִיׂשְ ף:)לז( ַויִּ ִרים ְלַבד ִמּטָּ בָּ ת ֶאֶלף ַרְגִלי ַהּגְ ׁש ֵמאוֹּ ׁשֵ ה ּכְ  ל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכֹּתָּ

ֵבד ְמאֹּד: ר ִמְקֶנה ּכָּ קָּ ם ְוצֹּאן ּובָּ ה ִאּתָּ לָּ  )לח( ְוַגם ֵעֶרב ַרב עָּ

ו  ִממ ִ  ש  י ֹגרְּ ץ כ ִ מֵּ י לֹא חָּ ֹות כ ִ ַרִים ֻעֹגת ַמצ  צְּ ר הֹוִציאו  ִממ ִ ֶּ ק ֲאש  צֵּ ת ַהב ָּ ו  )לט( ַוי ֹאפו  אֶּ ש  ה לֹא עָּ דָּ ַגם צֵּ ַ וְּ ה  מֵּ ַמהְּ ִהתְּ לו  לְּ לֹא יָּכְּ ַרִים וְּ צְּ

ם: הֶּ  לָּ

ה: נָּ ת ׁשָּ ע ֵמאוֹּ ה ְוַאְרּבַ נָּ ים ׁשָּ לֹּׁשִ ִים ׁשְ ִמְצרָּ בּו ּבְ ר יָּׁשְ ֵאל ֲאׁשֶ רָּ ֵני ִיׂשְ ב ּבְ ׁשַ  )מ( ּומוֹּ

ֶעֶצם ַהיּ  ה ַוְיִהי ּבְ נָּ ת ׁשָּ ע ֵמאוֹּ ה ְוַאְרּבַ נָּ ים ׁשָּ לֹּׁשִ ץ ׁשְ ִים:)מא( ַוְיִהי ִמּקֵ ת ה' ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ ל ִצְבאוֹּ ֶּה יְָּצאּו ּכָּ ם ַהז  וֹּ

ֵאל לְ  רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ִרים ְלכָּ ּמֻ ֶּה ַלה' ׁשִ ה ַהז ְילָּ ִים הּוא ַהּלַ ם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ ִציאָּ ִרים הּוא ַלה' ְלהוֹּ ּמֻ ם: פ)מב( ֵליל ׁשִ  דֹּרֹּתָּ

 

ה ְוַאֲהרֹּן  ַסח)מג( ַויֹּּאֶמר ה' ֶאל מֹּׁשֶ ת ַהּפָּ :ּכָּ  זֹּאת ֻחּקַ ר לֹּא יֹּאַכל ּבוֹּ ן ֵנכָּ  ל ּבֶ

: ז יֹּאַכל ּבוֹּ ה אֹּתוֹּ אָּ ֶסף ּוַמְלּתָּ ל ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ּכָּ  )מד( ְוכָּ

: ִכיר לֹּא יֹּאַכל ּבוֹּ ב ְוׂשָּ ׁשָּ  )מה( ּתוֹּ

ֵכל  ד ֵיאָּ ַבִית ֶאחָּ רּו בוֹּ )מו( ּבְ ּבְ ה ְוֶעֶצם לֹּא ִתׁשְ ר חּוצָּ ׂשָּ ִית ִמן ַהּבָּ ִציא ִמן ַהּבַ  :לֹּא תוֹּ

:)מז( ּכָּ  ֵאל ַיֲעׂשּו אֹּתוֹּ רָּ  ל ֲעַדת ִיׂשְ

ֶרץ  אָּ ֶאְזַרח הָּ יָּה ּכְ ז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹּתוֹּ ְוהָּ ר ְואָּ ל זָּכָּ ל לוֹּ כָּ ה ֶפַסח ַלה' ִהּמוֹּ ׂשָּ ר ְועָּ ךָּ ּגֵ :)מח( ְוִכי יָּגּור ִאּתְ ֵרל לֹּא יֹּאַכל ּבוֹּ ל עָּ  ְוכָּ

ְכֶכם: תוֹּ ר ּבְ ר ַהּגָּ ח ְוַלּגֵ ֶאְזרָּ ה ַאַחת ִיְהֶיה לָּ רָּ  )מט( ּתוֹּ

ׂשּו: ס) ן עָּ ה ְוֶאת ַאֲהרֹּן ּכֵ ה ה' ֶאת מֹּׁשֶ ר ִצּוָּ ֲאׁשֶ ֵאל ּכַ רָּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ  נ( ַויֲַּעׂשּו ּכָּ

 

ם:  ֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבאֹּתָּ רָּ ֵני ִיׂשְ ִציא ה' ֶאת ּבְ ם ַהזֶּה הוֹּ ֶעֶצם ַהיּוֹּ  )נא( ַוְיִהי ּבְ

 

 ו(:-)וכן בויקרא כ"ג, היז -כ"ח, טזבמדבר, 

ן  ִראׁשוֹּ ה ּוַבחֶֹּדׁש הָּ עָּ ב ָּ ַארְּ רב ְּ ָּ ש  ם ַלחֶֹּדׁש  עָּ ַסחיוֹּ ֶּ    :’הלַ  פ 

ר ָּ ש  ה עָּ ָּ ג  ו ַבֲחִמש   ם ַלחֶֹּדׁש ַהזֶּה חָּ ליוֹּ כֵּ ֹות יֵּאָּ ַעת יִָּמים ַמצ  בְּ   .ש ִ

 

 במדבר פרק ט

ֶכם אוֹּ ְלדֹּרֵֹּתיֶכם  ה לָּ ֶנֶפׁש אוֹּ ְבֶדֶרְך ְרחֹּקָּ ֵמא לָּ י ִיְהֶיה טָּ ֵאל ֵלאמֹּר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ רָּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ֶפַסח ַלה':)י( ּדַ ׂשָּ  ְועָּ

ת ּוְמרִֹּרים יֹּאְכֻלהּו: ִים ַיֲעׂשּו אֹּתוֹּ ַעל ַמּצוֹּ ַעְרּבַ ין הָּ ם ּבֵ ר יוֹּ ׂשָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ִני ּבְ ֵ חֶֹּדׁש ַהׁשּ  )יא( ּבַ

: ַסח ַיֲעׂשּו אֹּתוֹּ ת ַהּפֶ ל ֻחּקַ כָּ רּו בוֹּ ּכְ ּבְ ּנּו ַעד ּבֶֹּקר ְוֶעֶצם לֹּא ִיׁשְ ִאירּו ִמּמֶ  )יב( לֹּא ַיׁשְ
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