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 שמות פרק יב
ֶרץ ן ְבֶאֶ֥ ל־ַאֲהֹרֹ֔ ה ְוֶאֶֽ אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֣ ֹֹּ֤ ר: )א( ַוי ִים ֵלאֹמֶֽ  ִמְצַרַ֖

ה: י ַהָשָנֶֽ ם ְלָחְדֵשַ֖ ֹון הּו֙א ָלֶכֹ֔ ים ִראשֶ֥ אש ֳחָדִשִׁ֑ ֶֹׁ֣ ה ָלֶכַ֖ם ר ֶדש ַהֶזֶּ֛  )ב( ַהֹחֹ֧
ת ה ְלֵבית־ָאֹבַ֖ יש ֶשֶ֥ ם ִאֶּ֛ ּו ָלֶה֗ ה ְוִיְקחֶׁ֣ ֶדש ַהֶזִׁ֑ ר ַלֹחֶׁ֣ ר ֶבָעשַֹ֖ ת ִיְשָרֵא֙ל ֵלאֹמֹ֔ ל־ָכל־ֲעַדֹּ֤ ִית )ג( ַדְב֗רּו ֶאֶֽ ה ַלָבֶֽ  :ֶשֶ֥
יש ת ִאִ֚ ת ְנָפֹשִׁ֑ ֹו ְבִמְכַסֶׁ֣ ב ֶאל־ֵביתַ֖ ֹו ַהָקֹרֶ֥ ח ֗הּוא ּוְשֵכנֶּ֛ ת ִמֶש֒ה ְוָלַקֶׁ֣ ט ַהַבִי֘ת ִמְהיֹוֶׁ֣ ה:)ד( ְוִאם־ִיְמַעֶׁ֣ ּסּו ַעל־ ַהֶשֶֽ ֹו ָתֹכַ֖ י ָאְכלֹ֔   ְלִפֶׁ֣

ים ּוִמן־ָהִעִזַ֖  ים ָזָכֶ֥ר ֶבן־ָשָנַ֖ה ִיְהֶיֶׁ֣ה ָלֶכִׁ֑ם ִמן־ַהְכָבִשֶ֥ ה ָתִמֶּ֛ חּו:)ה( ֶשֶ֥  ים ִתָקֶֽ
ת־ִיְש  ל ֲעַדֶֽ ל ְקַהֶ֥ ּו ֹא֗תֹו ֹכֶּ֛ ה ְוָשֲחטֶׁ֣ ֶדש ַהֶזִׁ֑ ֹום ַלֹחֶׁ֣ ר יַ֖ ה ָעָשֶּ֛ ד ַאְרָבָעֶ֥ ֶרת ַעֶׁ֣ ִים:)ו( ְוָהָיֹּ֤ה ָלֶכ֙ם ְלִמְשֶמֹ֔ ין ָהַעְרָבֶֽ ל ֵבֶ֥  ָרֵאַ֖

ֹו ת ְוַעל־ַהַמְשקִׁ֑ י ַהְמזּוֹזַ֖ ּו ַעל־ְשֵתֶ֥ ְתנֶּ֛ ם ְוָנֶֽ ְקחּ֙ו ִמן־ַהָדֹ֔ ם:)ז( ְוָלֶֽ ֹו ָבֶהֶֽ ּו ֹאתַ֖ ים ֲאֶשר־יֹאְכלֶ֥ ִתֹ֔ ל ַהָבֶׁ֣  ף ַעִ֚
הּו: ֶֽ ים יֹאְכל  ֹות ַעל־ְמֹרִרַ֖ ש ּוַמצֹ֔ ה ְצִלי־ֵאֶׁ֣ ְיָלה ַהֶזִׁ֑ ר ַבַלֶׁ֣ ּו ֶאת־ַהָבָשַ֖  )ח( ְוָאְכלֶ֥
ֹו ַעל ש רֹאשֶ֥ י ִאם־ְצִלי־ֵאֹ֔ ִים ִכֶׁ֣ ל ַבָמִׁ֑ ָשַ֖ ל ְמב  א ּוָבֵשֶ֥ ּנּ֙ו ָנֹ֔ ּו ִמֶמ֙ ֹו:)ט( ַאל־תֹאְכלֹּ֤ יו ְוַעל־ִקְרבֶֽ  ־ְכָרָעַ֖
פּו: ש ִתְשֹרֶֽ ֶקר ָבֵאֶ֥ ּנּו ַעד־ֹבַ֖ ר ִמֶמֶּ֛ ֶקר ְוַהֹּנָתֶ֥ ּנּו ַעד־ֹבִׁ֑ ירּו ִמֶמַ֖  )י( ְולֹא־תֹוִתֶ֥

ם ֹאת ם ּוַמֶקְלֶכַ֖ם ְבֶיְדֶכִׁ֑ם ַוֲאַכְלֶתֹּ֤ ֲעֵליֶכ֙ם ְבַרְגֵליֶכֹ֔ ים ַנֶֽ ּו ֹאתֹו֒ ָמְתֵניֶכֶׁ֣ם ֲחג ִרֹ֔ ּוא ַליֹקָוֶֽק:)יא( ְוָכָכ֘ה תֹאְכלֶׁ֣ ַסח הַ֖ ֹון ֶפֶ֥  ֹ֙ו ְבִחָפזֹ֔
ם ְוַעד־בְ  ִים ֵמָאָדַ֖ ֶרץ ִמְצַרֹ֔ י ָכל־ְבכֹו֙ר ְבֶאֶׁ֣ ְיָלה ַהֶז֒ה ְוִהֵכיִתֹּ֤ ֶרץ־ִמְצַרִי֘ם ַבַלֶׁ֣ י ְבֶאֶֽ ה )יב( ְוָעַבְרִתֶׁ֣ ֱעֶשֶ֥ ִים ֶאֶֽ י ִמְצַרֶּ֛ ה ּוְבָכל־ֱאֹלֵהֶ֥ ֵהָמִׁ֑

י ְיֹקָוֶֽק: ים ֲאִנֶ֥  ְשָפִטַ֖
ה)יג( ְוָהָי֩ה  ְהֶיָּ֨ א־ִיֶֽ ֶֹֽ י ֲעֵלֶכִׁ֑ם ְול ם ּוָפַסְחִתַ֖ יִת֙י ֶאת־ַהָדֹ֔ ם ְוָרִא֙ ם ָשֹ֔ ר ַאֶתֶׁ֣ ל ַהָבִתי֙ם ֲאֶשֶׁ֣ ת ַעֹּ֤ ם ְלֹא֗ ם ָלֶכֶ֜ ית  ַהָדָּ֨ ֶג֙ף ְלַמְשִחֹ֔ ָבֶכֶ֥ם ֶנ֙

ִים: ֶרץ ִמְצָרֶֽ י ְבֶאֶ֥  ְבַהֹכִתַ֖
ם ֹאתַ֖  ֹון ְוַחֹגֶתֶ֥ ה ָלֶכ֙ם ְלִזָכרֹ֔ ֹום ַהֶזֹּ֤ הּו:)יד( ְוָהָי֩ה ַהיָּ֨ ֶֽ ם ְתָחג  ת עֹוָלַ֖ ַקֶ֥ ם ח  ֵתיֶכֹ֔ יֹקָוִׁ֑ק ְלֹדֹרֶׁ֣ ג ַלֶֽ  ֹו ַחֶׁ֣

י׀ ָכל־ֹאֵכֶׁ֣  ר ִמָבֵתיֶכִׁ֑ם ִכֶׁ֣ יתּו ְשֹאַ֖ ֹון ַתְשִבֶ֥ ֹום ָהִראשֹ֔ ְך ַביֶׁ֣ לּו ַאִ֚ ֹות תֹאֵכֹ֔ ת ָיִמי֙ם ַמצֶׁ֣ ה ַהֶּנֶֹּ֤פש ַהִהו֙א )טו( ִשְבַעֹּ֤ ץ ְוִנְכְרָתָ֞ ל ָחֵמ֗

ֹום הָ  ל ִמיֶ֥ י:ִמִיְשָרֵאֹ֔ ֹום ַהְשִבִעֶֽ ן ַעד־יֶ֥  ִראֹשַ֖
ֶדש ִיְהֶיֶׁ֣ה ָלֶכִׁ֑ם ָכל־ְמָלאָכ֙ה לֹא־ֵיָעֶשֶׁ֣  י ִמְקָרא־ֹקַ֖ ֶדש ּוַביֹו֙ם ַהְשִביִעֹ֔ ֹום ָהִראשֹו֙ן ִמְקָרא־ֹקֹ֔ ר ֵיָאֵכֶׁ֣ל )טז( ּוַביֹּ֤ ְך ֲאֶשֶׁ֣ ם ַאִ֚ ה ָבֶהֹ֔

ם: ה ָלֶכֶֽ ּוא ְלַבדַֹ֖ו ֵיָעֶשֶ֥ ֶפש הֶ֥  ְלָכל־ֶנֹ֔
ם ֶאת־)יז( ּוְשַמְר  ִים ּוְשַמְרֶתָ֞ ֶרץ ִמְצָרִׁ֑ אִתי ֶאת־ִצְבאֹוֵתיֶכַ֖ם ֵמֶאֶׁ֣ ה הֹוֵצֶ֥ ֹום ַהֶזֹ֔ ֶצ֙ם ַהיֶׁ֣ י ְבֶע֙ ה ֶת֘ם ֶאת־ַהַמצֹו֒ת ִכ֗ ֹום ַהֶזֶּ֛ ַהיֶ֥

ם: ת עֹוָלֶֽ ַקֶ֥  ְלֹדֹרֵתיֶכַ֖ם ח 
ּו ַמֹצִׁ֑  ֶרב תֹאְכלַ֖ ֶד֙ש ָבֶעֹ֔ ֹום ַלֹחָּ֨ ר יֹּ֤ ן ְבַאְרָבָע֩ה ָעָשָּ֨ ֶרב:)יח( ָבִראֹשֹׁ֡ ֶדש ָבָעֶֽ ים ַלֹחַ֖ ד ְוֶעְשִרֶּ֛ ֹום ָהֶאָחֹ֧ ד יֶׁ֣  ת ַעַ֠

ה ַהֶּנֶֹּ֤פש ַהִהו֙א ֵמעֲ  ֶצת ְוִנְכְרָתָ֞ ל ַמְחֶמ֗ י׀ ָכל־ֹאֵכֶׁ֣ א ְבָבֵתיֶכִׁ֑ם ִכֶׁ֣ א ִיָמֵצַ֖ ֶֹ֥ ר ל ים ְשֹאֹ֕ ת ָיִמֹ֔ ח )יט( ִשְבַעֶׁ֣ ל ַבֵגַ֖ר ּוְבֶאְזַרֶ֥ ת ִיְשָרֵאֹ֔ ַדֶׁ֣

ֶרץ:  ָהָאֶֽ
א ֶֹׁ֣ ֶצת ל ֹות: פ )כ( ָכל־ַמְחֶמַ֖ ּו ַמצֶֽ ם תֹאְכלַ֖ ֵתיֶכֹ֔ לּו ְבֹכ֙ל מֹוְשֹבֶׁ֣  תֹאֵכִׁ֑

אן ְלִמְשְפֹחֵתיֶכַ֖ם  ֶֹּ֛ ּו ָלֶכֶ֥ם צ ְש֗כּו ּוְקחָּ֨ ם ִמֶֽ אֶמר ֲאֵלֶהִׁ֑ ֶֹׁ֣ ל ַוי ה ְלָכל־ִזְקֵנֶ֥י ִיְשָרֵאַ֖ א ֹמֶשֶּ֛ ַסח:)כא( ַוִיְקָרֶ֥ ּו ַהָפֶֽ  ְוַשֲחטֶ֥
ת ֵא֗זֹוב ּוְטַבְלֶת֘ם  ם ֲאג ַדֶׁ֣ ף )כב( ּוְלַקְחֶתָ֞ ר ַבָּסִׁ֑ ם ֲאֶשֶׁ֣ ת ִמן־ַהָדַ֖ י ַהְמזּוֹזֹ֔ ם ֶאל־ַהַמְשקֹו֙ף ְוֶאל־ְשֵתֶׁ֣ ם ֲאֶשר־ַבַּס֒ף ְוִהַגְעֶתֹּ֤  ַבָדֶׁ֣

ֶקר: ֹו ַעד־ֹבֶֽ ַתח־ֵביתַ֖ יש ִמֶפֶֽ ּו ִאֶ֥ א ֵתְצאֶּ֛ ֶֹ֥ ם ל  ְוַאֶת֗
ה ֶאת־ַהָד֙ם ַעל־ַהמַ  ף ֶאת־ִמְצַרִי֒ם ְוָרָאֹּ֤ ר ְיֹקָו֘ק ִלְנֹגֶׁ֣ א ִיֵת֙ן )כג( ְוָעַבֶׁ֣ ֹֹּ֤ ַתח ְול ח ְיֹקָו֙ק ַעל־ַהֶפֹ֔ ת ּוָפַסֹּ֤ י ַהְמזּוֹזִׁ֑ ל ְשֵתֶׁ֣ ֹוף ְוַעַ֖ ְשקֹ֔

ף: א ֶאל־ָבֵתיֶכַ֖ם ִלְנֹגֶֽ ֶֹ֥ ית ָלב  ַהַמְשִחֹ֔
ם: ה ְלָחק־ְלךֶ֥ ּוְלָבֶנַ֖יך ַעד־עֹוָלֶֽ ר ַהֶזִׁ֑ ם ֶאת־ַהָדָבֶׁ֣  )כד( ּוְשַמְרֶתַ֖

ֶרץ אּו ֶאל־ָהָא֗ י־ָתֹבֶׁ֣ ה ִכֶֽ את: )כה( ְוָהָיָ֞ ֶֹֽ ה ַהז ם ֶאת־ָהֲעֹבָדֶ֥ ר ּוְשַמְרֶתַ֖ ר ִדֵבִׁ֑ ן ְיֹקָוֶּ֛ק ָלֶכַ֖ם ַכֲאֶשֶׁ֣ ר ִיֵתֹ֧  ֲאֶשָּ֨
ם:   √ את ָלֶכֶֽ ַֹ֖ ה ַהז ה ָהֲעֹבָדֶ֥ ּו ֲאֵליֶכַ֖ם ְבֵניֶכִׁ֑ם ָמֶּ֛ י־יֹאְמרֶ֥ ה ִכֶֽ  )כו( ְוָהָיֹ֕

ַסח    √ ר ָפַ֠ ק ֲאֶשֶׁ֣ יֹקָו֗ ּוא ַלֶֽ ַסח הֶ֜ ַבח־ֶפָּ֨ ם ֶזֶֽ ד )כז( ַוֲאַמְרֶתֹׁ֡ יל ַוִיֹקֶ֥ ינּו ִהִצִׁ֑ ִים ְוֶאת־ָבֵתֶׁ֣ ֹו ֶאת־ִמְצַרַ֖ ִים ְבָנְגפֶ֥ י־ִיְשָרֵא֙ל ְבִמְצַרֹ֔ י ְבֵנֶֽ ַעל־ָבֵתֹּ֤

ּו: ְשַתֲחוֶֽ ם ַוִיֶֽ  ָהָעַ֖
ּו:  ן ָעשֶֽ ן ֵכֶ֥ ה ְוַאֲהֹרַ֖ ר ִצָּוֹ֧ה ְיֹקָוֶּ֛ק ֶאת־ֹמֶשֶ֥ ל ַכֲאֶשָּ֨ ּו ְבֵנֶׁ֣י ִיְשָרֵאִׁ֑ ַַֽיֲעשַ֖ ּו ַוֶֽ  ס)כח( ַוֵיְלכֶ֥

ב ַעל־ ר ַפְרֹע֙ה ַהֹיֵשֶׁ֣ ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ִמְבֹכֹּ֤ יֹקָו֘ק ִהָכֶׁ֣ה ָכל־ְבכֹו֘ר ְבֶאֶׁ֣ ְיָלה ַוֶֽ י ַהַל֗ י׀ ַבֲחִצֶׁ֣ ית )כט( ַוְיִהֶׁ֣ ר ְבֵבֶׁ֣ י ֲאֶשַ֖ ֹור ַהְשִבֹ֔ ד ְבכֶׁ֣ ֹו ַעִ֚ ִכְסאֹ֔

ה: ֹור ְבֵהָמֶֽ ל ְבכֶ֥ ֹור ְוֹכַ֖  ַהבִׁ֑
ּוא וְ  ְיָלה הֹּ֤ ה ַל֗ ָקם ַפְרֹעֶ֜ ת:)ל( ַוָיָּ֨ ם ֵמֶֽ ין־ָשַ֖ ר ֵאֶֽ ִית ֲאֶשֶ֥ ין ַבֹ֔ י־ֵאֶׁ֣ ִים ִכֶֽ ה ְבִמְצָרִׁ֑ ה ְגֹדָלַ֖ י ְצָעָקֶ֥ ִים ַוְתִהֶּ֛  ָכל־ֲעָבָדי֙ו ְוָכל־ִמְצַרֹ֔

ם ַגם־ְבֵנֶׁ֣י ִיְש  י ַגם־ַאֶתַ֖ ֹוְך ַעִמֹ֔ ּומּו ְצאּ֙ו ִמתֶׁ֣ אֶמ֙ר קֹּ֤ ֹ֙ ְיָלה ַוי ן ַל֗ ְלַאֲהֹרֶ֜ ה ּוֶֽ ל ּולְ )לא( ַוִיְקָר֩א ְלֹמֶשָּ֨ ם:ָרֵאִׁ֑ ּו ֶאת־ְיֹקָוַ֖ק ְכַדֶבְרֶכֶֽ ּו ִעְבדֶ֥  כֶּ֛
י: ם ַגם־ֹאִתֶֽ ַרְכֶתַ֖ כּו ּוֵבֶֽ ם ָוֵלִׁ֑ ר ִדַבְרֶתַ֖ ּו ַכֲאֶשֶ֥ ם ַגם־ְבַקְרֶכֶ֥ם ְקחֶּ֛  )לב( ַגם־צֹאְנֶכָּ֨
נּו ֵמִתֶֽ  ּו כ ָלֶ֥ י ָאְמרַ֖ ֶרץ ִכֶ֥ ם ִמן־ָהָאִׁ֑ ר ְלַשְלָחֶׁ֣ ם ְלַמֵהַ֖ ִי֙ם ַעל־ָהָעֹ֔  ים:)לג( ַוֶתֱחַזֹּ֤ק ִמְצַר֙

http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=518
http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=518


Answer Page 2 
 

ם: ם ַעל־ִשְכָמֶֽ ת ְבִשְמֹלָתַ֖ ֹרֶ֥ ם ְצר  ץ ִמְשֲאֹרָתֶּ֛ ֶרם ֶיְחָמִׁ֑ ֹו ֶטֶׁ֣ ם ֶאת־ְבֵצקַ֖ א ָהָעֶּ֛  )לד( ַוִיָשֶ֥
ת: ב ּוְשָמֹלֶֽ י ָזָהַ֖ ִים ְכֵלי־ֶכֶֶּ֛סף ּוְכֵלֶ֥ ִַֽיְשֲאלּ֙ו ִמִמְצַרֹ֔ ה ַוֶֽ ר ֹמֶשִׁ֑ ּו ִכְדַבֶׁ֣ ל ָעשַ֖  )לה( ּוְבֵני־ִיְשָרֵאֶ֥

ק  יֹקָוָ֞ ִים: פ)לו( ַוֶֽ ּו ֶאת־ִמְצָרֶֽ ְַֽיַנְצלַ֖ ּום ַוֶֽ ִים ַוַיְשִאלִׁ֑ ם ְבֵעיֵנֶ֥י ִמְצַרַ֖ ן ָהָעֶּ֛ ן ֶאת־ֵחֶ֥  ָנַתָּ֨
ף: ד ִמָטֶֽ ים ְלַבֶ֥ י ַהְגָבִרַ֖ ֶלף ַרְגִלֶּ֛ ֹות ֶאֹ֧ ָתה ְכֵשש־ֵמאָּ֨ ֹכִׁ֑ ס ס  ל ֵמַרְעְמֵסַ֖ י־ִיְשָרֵאֶּ֛ ּו ְבֵנֶֽ  )לז( ַוִיְסעֹ֧

 ֶֹׁ֣ ם ְוצ ה ִאָתִׁ֑ ב ָעָלֶׁ֣ ֶרב ַרַ֖ ד:)לח( ְוַגם־ֵעֶ֥ ד ְמֹאֶֽ ר ִמְקֶנַ֖ה ָכֵבֶ֥  אן ּוָבָקֹ֔
יִ  ּו ִמִמְצַר֗ י־ֹגְרשֶׁ֣ ץ ִכֶֽ א ָחֵמִׁ֑ ֶֹׁ֣ י ל ֹות ִכֶׁ֣ ת ַמצַ֖ ֹגֶ֥ ִים ע  יאּו ִמִמְצַרֶּ֛ ר הֹוִצֹ֧ ק ֲאֶשָּ֨ ּו ֶאת־ַהָבֵצֶ֜ ה )לט( ַויֹאפָּ֨ ַה ְוַגם־ֵצָדַ֖ א ָיְֶֽכלּ֙ו ְלִהְתַמְהֵמֹ֔ ֹֹּ֤ ם ְול

ם: ּו ָלֶהֶֽ  לֹא־ָעשֶ֥
ה:)מ( ּומֹוַש֙ב ְבֵנֶׁ֣י  ֹות ָשָנֶֽ ע ֵמאַ֖ ה ְוַאְרַבֶ֥ ים ָשָנֹ֔ ִים ְשֹלִשֶׁ֣ ּו ְבִמְצָרִׁ֑ ר ָיְשבַ֖ ל ֲאֶשֶ֥  ִיְשָרֵאֹ֔

ּו ָכל־ִצבְ  ה ָיְֶ֥צאֶּ֛ ֹום ַהֶזֹ֔ ֶצ֙ם ַהיֶׁ֣ י ְבֶע֙ ֹות ָשָנִׁ֑ה ַוְיִה֗ ע ֵמאַ֖ ה ְוַאְרַבֶ֥ ים ָשָנֹ֔ י ִמֵק֙ץ ְשֹלִשֶׁ֣ ִים:)מא( ַוְיִה֗ ֶרץ ִמְצָרֶֽ ֹות ְיֹקָוַ֖ק ֵמֶאֶ֥  אֶ֥
ים ְלכָ ) ִרֶּ֛ ק ִשמ  יֹקָוֹ֔ ְיָלה ַהֶז֙ה ַלֶֽ ּוא־ַהַלֹּ֤ ִים הֶֽ ֶרץ ִמְצָרִׁ֑ ם ֵמֶאֶׁ֣ ק ְלהֹוִציָאַ֖ יֹקָוֹ֔ ים הּו֙א ַלֶֽ ִרֶ֥ יל ִשמ  ם: פמב( ֵלֶׁ֣ ל ְלֹדֹרָתֶֽ  ל־ְבֵנֶ֥י ִיְשָרֵאַ֖

 ֶֹ֥ ַסח ָכל־ֶבן־ֵנָכַ֖ר לֹא־י ת ַהָפִׁ֑ ַקֶׁ֣ את ח  ַֹ֖ ן ז ה ְוַאֲהֹרֹ֔ אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֣ ֹֹּ֤ ֹו:)מג( ַוי  אַכל בֶֽ
ֹו: אַכל בֶֽ ֶֹ֥ ז י ֹו ָאַ֖ ה ֹאתֹ֔ יש ִמְקַנת־ָכִֶׁ֑סף ּוַמְלָתֶׁ֣ ֶבד ִאַ֖  )מד( ְוָכל־ֶעֶ֥

ֹו: אַכל־בֶֽ ֶֹֽ יר לֹא־י ב ְוָשִכַ֖  )מה( תֹוָשֶ֥
ֹו: א ִתְשְברּו־בֶֽ ֶֹ֥ ֶצם ל ּוָצה ְוֶעַ֖ ר חִׁ֑ ִית ִמן־ַהָבָשַ֖ יא ִמן־ַהַבֶּ֛ ל לֹא־תֹוִצֹ֧ ִית ֶאָח֙ד ֵיָאֵכֹ֔  )מו( ְבַבֹּ֤

ֹו:)מז(  ּו ֹאתֶֽ ל ַיֲעשֶ֥ ת ִיְשָרֵאַ֖  ָכל־ֲעַדֶ֥
ֹו ְוָהָיַ֖ה כְ  ב ַלֲעשֹתֹ֔ ר ְוָא֙ז ִיְקַרֶׁ֣ ֹו ָכל־ָזָכ֗ ֹול לֶׁ֣ ָשה ֶפַס֘ח ַליֹקָו֒ק ִהמֹ֧ ר ְוָעֶׁ֣ ּור ִאְתךֶ֜ ֵג֗ י־ָיגָּ֨ אַכל )מח( ְוִכֶֽ ֶֹ֥ א־י ֶֹֽ ל ל ֶרץ ְוָכל־ָעֵרַ֖ ח ָהָאִׁ֑ ֶאְזַרֶׁ֣

ֹו:  בֶֽ
ֶאזְ  ת ִיְהֶיַ֖ה ָלֶֽ ה ַאַחֹ֔ ם:)מט( תֹוָרֶׁ֣ ח ְוַלֵגַ֖ר ַהָגֶ֥ר ְבתֹוְכֶכֶֽ  ָרִׁ֑

ּו: ס ן ָעשֶֽ ן ֵכֶ֥ ת־ַאֲהֹרַ֖ ה ְוֶאֶֽ ר ִצָּוֹ֧ה ְיֹקָוֶּ֛ק ֶאת־ֹמֶשֶ֥ ל ַכֲאֶשָּ֨ ּו ָכל־ְבֵנֶׁ֣י ִיְשָרֵאִׁ֑ ַַֽיֲעשַ֖  )נ( ַוֶֽ
ִים ֶרץ ִמְצַרַ֖ ל ֵמֶאֶ֥ י ִיְשָרֵאֶּ֛ ק ֶאת־ְבֵנֹ֧ יא ְיֹקָוֶ֜ ה הֹוִצָּ֨ ֹום ַהֶזִׁ֑ ֶצם ַהיֶׁ֣ י ְבֶעַ֖ ם: פ )נא( ַוְיִהֹ֕  ַעל־ִצְבֹאָתֶֽ

 

 שמות פרק יג
ר: ה ֵלאֹמֶֽ ר ְיֹקָוַ֖ק ֶאל־ֹמֶשֶ֥  )א( ַוְיַדֵבֶ֥

ּוא: י הֶֽ ה ִלַ֖ ם ּוַבְבֵהָמִׁ֑ ל ָבָאָדַ֖ ֶח֙ם ִבְבֵנֶׁ֣י ִיְשָרֵאֹ֔ ֶטר ָכל־ֶר֙ ֹור ֶפֹּ֤ י ָכל־ְבכֶ֜  )ב( ַקֶדש־ִלָּ֨
ֹום ַהֶז֙ה  ֹור ֶאת־ַהיֹּ֤ ם ָזכָ֞ ה ֶאל־ָהָע֗ אֶמר ֹמֶשֶ֜ ָֹּ֨ יא ְיֹקָוֶּ֛ק ֶאְתֶכַ֖ם )ג( ַוי ד הֹוִצֹ֧ ֶזק ָיֹ֔ י ְבֹחֶׁ֣ ים ִכִ֚ ית ֲעָבִדֹ֔ ִי֙ם ִמֵבֶׁ֣ ם ִמִמְצַר֙ ר ְיָצאֶתֹּ֤ ֲאֶשָּ֨

ץ: ל ָחֵמֶֽ א ֵיָאֵכַ֖ ֶֹ֥ ה ְול  ִמֶזִׁ֑
יב: ֶדש ָהָאִבֶֽ ים ְבֹחַ֖ ם ֹיְצִאִׁ֑ ֹום ַאֶתֶׁ֣  )ד( ַהיַ֖

ְכַנֲעִני ְוַהחִ  ֶרץ ַהֶַֽ֠ ק ֶאל־ֶאֶׁ֣ יֲאךֶׁ֣ ְיֹקָוֹׁ֡ י־ְיִבֶֽ ב )ה( ְוָהָיֶׁ֣ה ִכֶֽ ת ָחָלַ֖ ֶרץ ָזַבֶ֥ ְך ֶאֶּ֛ ֶתת ָלֹ֔ י֙ך ָלֶׁ֣ ע ַלֲאֹבֶת֙ ר ִנְשַבֹּ֤ י ֲאֶשָּ֨ י ְוַהְיבּוִס֗ י ְוַהִחִּוֶׁ֣ י ְוָהֱאֹמִרֶ֜ ִתָּ֨

ה: ֶדש ַהֶזֶֽ את ַבֹחֶ֥ ַֹ֖ ה ַהז ש ְוָעַבְדָתֶּ֛ ֶאת־ָהֲעֹבָדֶ֥  ּוְדָבִׁ֑
ג ַליֹקָוֶֽ  י ַחַ֖ ת ּוַביֹו֙ם ַהְשִביִעֹ֔ ים תֹאַכֶׁ֣ל ַמֹצִׁ֑ ת ָיִמַ֖  ק:)ו( ִשְבַעֶ֥

ך ֶלֶֽ ר ְבָכל־ְגב  ה ְלךֶּ֛ ְשֹאַ֖ א־ֵיָרֶאֶ֥ ֶֹֽ ץ ְול ה ְלךֶ֜ ָחֵמ֗ א־ֵיָרֶאָּ֨ ֶֹֽ ים ְול ת ַהָיִמִׁ֑ ת ִשְבַעֶׁ֣ ל ֵאַ֖ ָאֵכֹ֔  :)ז( ַמצֹו֙ת ֵיֶֽ
ִים:   √ י ִמִמְצָרֶֽ י ְבֵצאִתַ֖ ה ְיֹקָו֙ק ִלֹ֔ ה ָעָשֹּ֤ ּור ֶז֗ ר ַבֲעבֶׁ֣ ּוא ֵלאֹמִׁ֑ ֹום ַההַ֖  )ח( ְוִהַגְדָתֶׁ֣ ְלִבְנךֹ֔ ַביֶ֥

י ְבָיֶׁ֣ )ט(  יך ִכִ֚ ת ְיֹקָוַ֖ק ְבִפִׁ֑ ַען ִתְהֶיֶּ֛ה תֹוַרֶ֥ יך ְלַמ֗ ין ֵעיֶנֹ֔ ֹות ַעל־ָיְד֗ך ּוְלִזָכרֹו֙ן ֵבֶׁ֣ ִים:ְוָהָי֩ה ְלךָּ֨ ְלאֶ֜ ֲאךֶ֥ ְיֹקָוַ֖ק ִמִמְצָרֶֽ ה הֹוִצֶֽ  ד ֲחָזָקֹ֔
יָמה: ס ים ָיִמֶֽ ה ִמָיִמַ֖ את ְלמֹוֲעָדִׁ֑ ַֹ֖ ה ַהז ָקֶ֥  )י( ְוָשַמְרָתֶּ֛ ֶאת־ַהח 

ְך:)יא(  יך ּוְנָתָנַ֖ה ָלֶֽ ֲאֹבֶתִׁ֑ ע ְלךַ֖ ְוַלֶֽ ר ִנְשַבֶ֥ י ַכֲאֶשֶּ֛ ְכַנֲעִנֹ֔ ֶרץ ַהֶֽ ֲאךֹּ֤ ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֶאֶׁ֣ י־ְיִבֶֽ ה ִכֶֽ  ְוָהָיָ֞
ים ַליֹקָוֶֽ  ר ִיְהֶיֶ֥ה ְלךֶּ֛ ַהְזָכִרַ֖ ה ֲאֶשָּ֨ ֶגר ְבֵהָמ֗ ֶטר׀ ֶשֶׁ֣ יֹקָוִׁ֑ק ְוָכל־ֶפֶׁ֣ ֶחם ַלֶֽ ֶטר־ֶרַ֖  ק:)יב( ְוַהֲעַבְרָתֶ֥ ָכל־ֶפֶֽ

ה:)י ם ְבָבֶנַ֖יך ִתְפֶדֶֽ ֹור ָאָדֶּ֛ ל ְבכֶ֥ ֹו ְוֹכָּ֨ ה ַוֲעַרְפתִׁ֑ א ִתְפֶדַ֖ ֶֹ֥ ה ְוִאם־ל ה ְבֶשֹ֔ ֶטר ֲחֹמ֙ר ִתְפֶדֶׁ֣  ג( ְוָכל־ֶפֹּ֤
נּו ְיֹקָוֶּ֛ק    √ ד הֹוִציָאֹ֧ ֶזק ָי֗ יו ְבֹחֶׁ֣ את ְוָאַמְרָתֶׁ֣ ֵאָלֹ֔ ִֹׁ֑ ר ַמה־ז ר ֵלאֹמֶׁ֣ י־ִיְשָאְלךֶ֥ ִבְנךֶּ֛ ָמָחַ֖ ה ִכֶֽ ים:מִ )יד( ְוָהָיָ֞ ית ֲעָבִדֶֽ ִים ִמֵבֶ֥  ִמְצַרַ֖

ר ָאָדַ֖  ִים ִמְבֹכֶ֥ ֶרץ ִמְצַרֹ֔ ג ְיֹקָוֹּ֤ק ָכל־ְבכֹו֙ר ְבֶאֶׁ֣ ה ַפְרֹע֘ה ְלַשְלֵחנּ֒ו ַוַיֲהֹרָּ֨ י־ִהְקָשֶׁ֣ י ִכֶֽ ַח )טו( ַוְיִה֗ י ֹזֵבֶ֜ ה ַעל־ֵכ֩ן ֲאִנָּ֨ ֹור ְבֵהָמִׁ֑ ם ְוַעד־ְבכֶׁ֣

ים וְ  ֶח֙ם ַהְזָכִרֹ֔ ֶטר ֶר֙ ק ָכל־ֶפֹּ֤ יֹקָו֗ ה:ַלֶֽ ֹור ָבַנַ֖י ֶאְפֶדֶֽ  ָכל־ְבכֶ֥
ִים:  נּו ְיֹקָוַ֖ק ִמִמְצָרֶֽ ד הֹוִציָאֶ֥ ֶזק ָיֹ֔ י ְבֹחֶׁ֣ ין ֵעיֶנִׁ֑יך ִכִ֚ ת ֵבֶׁ֣ ה ּוְלטֹוָטֹפַ֖  ס)טז( ְוָהָיֹּ֤ה ְלאֹו֙ת ַעל־ָיְֶַֽׁ֣דָכֹ֔

 

 פרשת בשלח 
ם ֱאֹל ח ַפְרֹע֘ה ֶאת־ָהָע֒ם ְולֹא־ָנָחֶׁ֣ י ְבַשַלֶׁ֣ ֶרץ פְ ק)יז( ַוְיִה֗ ֶרְך ֶאֶׁ֣ ר ֱאֹלים ֶדִ֚ י׀ ָאַמֶׁ֣ ּוא ִכֶׁ֣ ֹוב הִׁ֑ י ָקרַ֖ ים ִכֶ֥ ם קִלְשִתֹ֔ ם ָהָעֶּ֛ ן־ִיָּנֵחֶ֥ ים ֶפֶֽ

ְיָמה: בּו ִמְצָרֶֽ ה ְוָשֶ֥ ם ִמְלָחָמַ֖  ִבְרֹאָתֶ֥
יִ  ֶרץ ִמְצָרֶֽ ל ֵמֶאֶ֥ ּו ְבֵני־ִיְשָרֵאַ֖ ים ָעלֶ֥ ִשֶּ֛ ּוף ַוֲחמ  ר ַים־סִׁ֑ ֶרְך ַהִמְדָבַ֖ ם ֶדֶ֥ ים׀ ֶאת־ָהָעֶּ֛ ב ֱאֹלִהֹ֧  ם:)יח( ַוַיֵּסָּ֨
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ד  ר ָפֹקָּ֨ י ִיְשָרֵא֙ל ֵלאֹמֹ֔ יַע ֶאת־ְבֵנֹּ֤ ַע ִהְשִבֶ֜ ֹו ִכ֩י ַהְשֵבָּ֨ ף ִעמִׁ֑ ֹות יֹוֵסַ֖ ה ֶאת־ַעְצמֶ֥ ח ֹמֶשֶּ֛ ד ֱאֹל)יט( ַוִיַקֶ֥ ם קִיְפֹקֹּ֤ ם ְוַהֲעִליֶתֹ֧ י֙ם ֶאְתֶכֹ֔

ם: ה ִאְתֶכֶֽ י ִמֶזַ֖  ֶאת־ַעְצֹמַתֶּ֛
ם ִבְקֵצַ֖  ּו ְבֵאָתֹ֔ ת ַוַיֲחנֶׁ֣ ֹכִׁ֑ ּו ִמּס  ר:)כ( ַוִיְסעַ֖  ה ַהִמְדָבֶֽ

יר לָ  ש ְלָהִאֶׁ֣ ּוד ֵאַ֖ ְיָלה ְבַעמֶ֥ ֶרְך ְוַלֶּ֛ ם ַהֶדֹ֔ ּוד ָעָנ֙ן ַלְנֹחָתֶׁ֣ ם ְבַעמֹּ֤ ם יֹוָמֶ֜ ק ֹהֵלְ֩ך ִלְפֵניֶהָּ֨ יֹקָוֹׁ֡ ְיָלה:)כא( ַוֶֽ ם ָוָלֶֽ ֶכת יֹוָמֶ֥ ם ָלֶלַ֖  ֶהִׁ֑
ְיָלה ִלְפֵנַ֖  ש ָלִׁ֑ ּוד ָהֵאַ֖ ם ְוַעמֶ֥ ָעָנ֙ן יֹוָמֹ֔ ּוד ֶהֶֽ יש ַעמֹּ֤ א־ָיִמָ֞ ֶֹֽ ם: פ)כב( ל  י ָהָעֶֽ

Alef.  

1.  The order of the verses in the Mechilta:  

 דברים פרק וא. 
ר ִצָּוֶּ֛ה ְיֹקָוֶ֥ק ֱאֹל ים ֲאֶשֶ֥ ִקי֙ם ְוַהִמְשָפִטֹ֔ ח  ת ְוַהֶֽ ה ָהֵעֹד֗ ר ָמֶׁ֣ ר ֵלאֹמִׁ֑ י־ִיְשָאְלךֶ֥ ִבְנךֶּ֛ ָמָחַ֖ םינּו ק)כ( ִכֶֽ  :ֶאְתֶכֶֽ

 שמות פרק יבב. 
את  ַֹ֖ ה ַהז ה ָהֲעֹבָדֶ֥ ּו ֲאֵליֶכַ֖ם ְבֵניֶכִׁ֑ם ָמֶּ֛ י־יֹאְמרֶ֥ ה ִכֶֽ ם)כו( ְוָהָיֹ֕  :ָלֶכֶֽ

 פרק יג םשב'. 
ה ְיֹקָו֙ק  ה ָעָשֹּ֤ ּור ֶז֗ ר ַבֲעבֶׁ֣ ּוא ֵלאֹמִׁ֑ ֹום ַההַ֖ י )ח( ְוִהַגְדָתֶׁ֣ ְלִבְנךֹ֔ ַביֶ֥ ִים:ִלֹ֔ י ִמִמְצָרֶֽ  ְבֵצאִתַ֖

 פרק יגג. שם 
י־ִיְשאָ  ה ִכֶֽ ית )יד( ְוָהָיָ֞ ִים ִמֵבֶ֥ נּו ְיֹקָוֶּ֛ק ִמִמְצַרַ֖ ד הֹוִציָאֹ֧ ֶזק ָי֗ יו ְבֹחֶׁ֣ את ְוָאַמְרָתֶׁ֣ ֵאָלֹ֔ ִֹׁ֑ ר ַמה־ז ר ֵלאֹמֶׁ֣ ְלךֶ֥ ִבְנךֶּ֛ ָמָחַ֖

ים:  ֲעָבִדֶֽ

 פרק יגד. שם 
י ִמִמְצָרֶֽ  ְוִהַגְדָתֶׁ֣ ְלִבְנךֹ֔ )ח(  י ְבֵצאִתַ֖ ה ְיֹקָו֙ק ִלֹ֔ ה ָעָשֹּ֤ ּור ֶז֗ ר ַבֲעבֶׁ֣ ּוא ֵלאֹמִׁ֑ ֹום ַההַ֖  ִים:ַביֶ֥

The Rabbis arranged the verses in terms of a hierarchy of “value “rather than in the order 

that they appear in the Tora. (The latter order would have been: ג ,ד ,ב, and א.)  

Consequently, the primary position reflects the Chacham who asks the most sophisticated of 

questions. Second, comes the Rasha, who, albeit also sophisticated, views himself as 

separate from the Jewish people.  Third is the Tam who asks the most general of questions. 

And finally, the Eino Yodeah LiShol, who has to be first engaged by the leader of the Seder 

before anything can be discussed.  

2.  Although the verse for the Chacham contains the word “Etchem” which could have been 

interpreted similar to “Lachem” in the question of the Rasha, the fact that the Chacham 

devotes so many words delineating the types of Mitzvot, i.e., “Eidut,” “Chukim,” and 

“Mishpatim,” as opposed to the Rasha who employs the single word “Avoda,” the Rabbis felt 

that the Chacham’s qualification could be discounted, as opposed to that of the Rasha, which 

was deemed as the essence of his question.  

3.  If only the single verse Shemot 12:26 had represented the question asked by the ensuing 

generations regarding the Pesach rituals, no distinctions would have been drawn to 

underscore how questions could emerge from different types of people. However, once 

there were deemed to be four different sources, then distinctions had be be made regarding 

the motivations and intellectual capacities of the questioners. In order to properly categorize 

the Rasha, the question in 12: 26 had to be matched with an answer from 13:8, rather than 

the response appearing in 12:27.  

4.  The answer at the end of 13:8 is matched to the beginning of the verse “VeHigadeta 

LeBincha” which implies that the conversation has to be initiated by the Seder leader, since 

this particular individual would not initiate the interchange by asking a question on his own.  

5.  Just as in Midrash Tanchuma, the premise is that different individuals because of their unique 

learning styles, stages of development, life experience, gender, etc. will have to be 

approached differently with respect to the presentation of Tora and Mitzvot in general, each 

in accordance with those things that will best resonate with them, so too regarding 
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recounting the story of the Exodus from Egyptian slavery, “one size does not fit all,” and the 

manner of presentation as well as the choice of which facts to mention should be tailored to 

each student, as much as possible.  

Beit.  

1.   

 רמב"ן שמות פרק יג פסוק ח
עשה ה' לי בצאתי ממצרים, וכן והודעת להם את הדרך שבעבור זה  -ר זה עשה ה' לי )ח( בעבו

 ילכו בה )להלן יח כ(, ורבים כן. (ש)

אני עובד את העבודה הזאת, כענין שאמר למטה  ,עשה ה' לי בצאתי ממצריםשיאמר, כי בעבור זה 

 )בפסוק טו( על כן אני זובח לה' כל פטר רחם. 

 ד לו זה שאתה רואה בעיניך שעשה ה' לך בצאתך ממצרים. ואמר "זה", כלומר תגי

ורבותינו דרשו )במכילתא כאן( כי על מצה ומרור שמונחים לפניו ירמוז. ויתכן שיהיה שיעורו והגדת 

תשמש גם  "בעבור"לבנך בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, כאומר כך וכך עשה ה' לי, כי מלת 

 צמת ותבך )ש"ב יב כא(, אינו בגלל.  "בעצם ענין", כמו בעבור הילד חי

ורבי אברהם אמר כי בעבור זה שאני עושה ועובד לפניו באכילת הפסח והמצה עשה ה' לי אותות עד 

 שהוציאני ממצרים. ואינו נכון. ועוד אפרש הכתוב )להלן בפסוק טז(:

RaMBaN’s difficulty with the verse lies in the missing contraction “ש” that should have 

introduced “עשה”.  

2.  Two difficulties with RaMBaN’s interpretation:  

a. According to his interpretation, the final phrase of the verse is modifying “זה”, i.e., 

“because of what HaShem Did when He Took me out of Egypt.” But then it would 

seem that the verse does not relate to what the Tora states immediately before, i.e., 

v. 5-7 discussing the ritual Mitzvot of Pesach that pertain throughout the Chag, 

whereas according to RaMBaN, v. 8 suddenly introduces the Mitzva of Sippur Yetziat 

Mitzrayim  which is performed only on the night of the Seder.  

b. The syntactical problem with RaMBaN’s interpretation is the phrase would appear to 

not be able to stand alone, i.e., “for the sake of what (the antecedent of “זה” is 

unclear) did HaShem Do this when He Took me out of Egypt. 

3.  Shemot 18:30 would also appear to assume that one understands that a “ש” should be 

inserted before the verb “ילכו”.  

Gimel.  

1.  RaShI: “זה” = Fulfilling Mizvot.  

 R. Moreinus: = the Exodus from Egypt.  

 Ibn Ezra: Fulfilling Mitzvot.  

2.  Ibn Ezra agrees with RaShI.  

3.  RaShI is demonstrating that the Exodus was not limited to obligating Jews to perform the 

ritual Commandments associated with Pesach, but rather requiring them to perform all of 

the Tora’s Commandments.  

4.  Ibn Ezra has a similar intent as RaShI stated above in Gimel 3, i.e., the Mitzvot of Pesach 

constitute only a beginning for the entire corpus of Tora Mitzvot.  

5.  R. Moreinus: the most important factor is the Exodus, which is being commemorated by the 

performance of Commandments.  

 Ibn Ezra: The Exodus made possible the performance of Commandments.  (This would appear 

to be in the spirit of:  

 שמות פרק טו
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ֶבן ַעד־ַיעֲ  ּו ָכָאִׁ֑ ל ְזרֹוֲעךַ֖ ִיְדמֶׁ֣ ַחד ִבְגֹדֶ֥ ָת֙ה ָוַפֹ֔ ם ֵאיָמ֙ ל ֲעֵליֶהֹּ֤ ר )טז( ִתֹפָּ֨ ד־ַיֲעֹבַ֖ ק ַעֶֽ ר ַעְמ֙ך ְיֹקָוֹ֔ יתָ ֹבֹּ֤ ּו ָקִנֶֽ  :ַעם־זֶ֥

6.   

 ירמיהו פרק לג
י וְ  ַר֙ע ָדִוֶׁ֣ד ַעְבִדֹ֔ ה ֶאת־ֶז֙ ן ַאְרֶב֗ ֹול ַהָיִׁ֑ם ֵכֶׁ֣ ד חֶׁ֣ א ִיַמַ֖ ֶֹ֥ ִים ְול א ַהָשַמֹ֔ א־ִיָּסֵפ֙ר ְצָבֶׁ֣ ֶֹֽ ר ל י )כב( ֲאֶשֹּ֤ ם ְמָשְרֵתֶ֥ ֶאת־ַהְלִוִיַ֖

י:  ֹאִתֶֽ
It would appear that this verse would support R. Moreinus’ approach whereby what is 

important is God Demonstrating His Ability to Perform Miracles, rather than His Enabling the 

Jewish people to worship Him.  

Daled.  

1.  The hint in the verse that leads to this conclusion is:  

ה ְיֹקָו֙ק    √ ה ָעָשֹּ֤ ּור ֶז֗ ר ַבֲעבֶׁ֣ ּוא ֵלאֹמִׁ֑ ֹום ַההַ֖ י)ח( ְוִהַגְדָתֶׁ֣ ְלִבְנךֹ֔ ַביֶ֥ ִים: ל ִ֔ י ִמִמְצָרֶֽ  ְבֵצאִתַ֖

2.   

 ויקרא פרק כה
ים  י־ִיְשָרֵא֙ל ֲעָבִדֹ֔ י ְבֵנֶֽ י־ִלֹּ֤ ם)נה( ִכֶֽ י ֵהֹ֔ ִים ֲעָבַדֶׁ֣ ֶרץ ִמְצָרִׁ֑ ם ֵמֶאֶׁ֣ אִתי אֹוָתַ֖ י ְיֹקָוֶ֥ק ֱאֹל ֲאֶשר־הֹוֵצֶ֥ ם:קֲאִנַ֖  יֶכֶֽ

 

 דברים פרק כו
י׀ ְיֹקָוֶׁ֣ק ֱאֹל יָת ְוָאַמְרָתֶ֜ ִלְפֵנֶׁ֣ ד ק)ה( ְוָעִנָּ֨ י יך ֲאַרִמ֙י ֹאֵבֶׁ֣ ֹוי ָאִבֹ֔ ם ְלגֶ֥ ְַֽיִהי־ָשֹ֕ ט ַוֶֽ י ְמָעִׁ֑ ם ִבְמֵתֶׁ֣ ְיָמה ַוָיֶַָֽ֥גר ָשַ֖ ֶַֽרד ִמְצַרֹ֔ ַוֵיֶׁ֣

ב: ּום ָוָרֶֽ ֹול ָעצֶ֥  ָגדַ֖
עּו  נּו)ו( ַוָיֵרֹ֧ ים וַ ַהמִ  ֹאָתֶּ֛ ינּוְצִרַ֖ ּו ָעֵלַ֖ ּונּו ַוִיְתנֶ֥ ה: ְיַעּנִׁ֑ ה ָקָשֶֽ  ֲעֹבָדֶ֥

ק)ז(  ע ְיֹקָו֙ק ֶאת־קֶאל־ְיֹקָוַ֖ק ֱאֹל ַוִּנְצַעֹ֕ ינּו ַוִיְשַמֹּ֤ נּוי ֲאֹבֵתִׁ֑ ְַֽרא ֶאת־ ֹקֵלֹ֔ נּו ְוֶאת־ ָעְנֵיֶּ֛נּוַוַיֹ֧ נּוְוֶאת־ֲעָמֵלַ֖  :ַלֲחֵצֶֽ
נּו )ח(  ִים ְבָיֹּ֤ ַויֹוִצֵאֹּ֤ ים:ְיֹקָו֙ק ִמִמְצַרֹ֔ ֹות ּוְבֹמְפִתֶֽ ל ּוְבֹאתַ֖ א ָגֹדִׁ֑ ה ּוְבֹמָרַ֖ ַע ְנטּוָיֹ֔  ד ֲחָזָק֙ה ּוִבְזֹרֶׁ֣
נּו)ט(  ה ַוִיֶתן־ ַוְיִבֵאַ֖ ֹום ַהֶזִׁ֑ נּו֙ ֶאל־ַהָמקֶׁ֣ ש: ָלָּ֨ ב ּוְדָבֶֽ ת ָחָלַ֖ ֶרץ ָזַבֶ֥ את ֶאֶּ֛ ֹֹ֔ ֶרץ ַהז  ֶאת־ָהָאֶׁ֣

אִת֙י  ה ִהֵּנֹּ֤ה ֵהֵב֙ ָתה )י( ְוַעָת֗ ה ֲאֶשר־ָנַתֶ֥ י ָהֲאָדָמֹ֔ יֶאת־ֵראִשי֙ת ְפִרֶׁ֣ ִּ֖ יך קְוִהַּנְח֗תֹו ִלְפֵנ֙י ְיֹקָוֶׁ֣ק ֱאֹל ְיֹקָוִׁ֑ק ל 

יָת ִלְפֵנַ֖י ְיֹקָוֶ֥ק ֱאֹל ְשַתֲחִוֹ֔  יך:קְוִהֶֽ
ַתן־ ר ָנֶֽ ך ַאָת֙ה ְוַהלֵ קְיֹקָוֶ֥ק ֱאֹלְלךֶּ֛ )יא( ְוָשַמְחָתֶׁ֣ ְבָכל־ַה֗טֹוב ֲאֶשֹ֧ ך:יך ּוְלֵביֶתִׁ֑ ר ְבִקְרֶבֶֽ י ְוַהֵגַ֖ר ֲאֶשֶ֥  ִוֹ֔

 

 

 

 


