
  בא פרשת 

   שמות י

ֲאנִי ִהכְּבְַדִּתי � ּפַ�עֹה, ּכִי� מׁשֶה: ּבֹא ֶאל� וַּיֹאֶמר יהוה ֶאל  1
 2לֵב עֲבָָדיו, לְַמעַן ׁשִִתי אֹֹתַתי ֵאּלֶה ּבְִק�ּבֹו: � לִּבֹו וְֶאת�ֶאת

ּבִנְ ֵאת ֲאׁשֶר ִהְתעַּלַלְִּתי �ּולְַמעַן ְּתַסּפֵר ּבְָאזְנֵי בִנְ ּובֶן
ֲאנִי �ׂשְַמִּתי בָם, וִיַדעְֶּתם ּכִי� ֲאׁשֶראֹתַֹתי � ּבְִמְצ2יִם וְֶאת

ָאַמר �ּפַ�עֹה וַּיֹאְמרּו ֵאלָיו: ּכֹה� וַּיָבֹא מׁשֶה וְַאֲה7ן ֶאל 3יהוה: 
ָמַתי ֵמַאנְָּת לֵעָנֹת ִמּפָנָי? ׁשַּלַח עִַּמי � יהוה ֱא:ֵהי ָהעִב9ְים: עַד

ִּמי, ִהנְנִי ֵמבִיא עַ� ָמֵאן ַאָּתה לְׁשַּלֵַח ֶאת� ּכִי ִאם 4וְיַעַבְֻדנִי: 
 :ֶץ, וְ:א יּוכַל לִ�אֹת � וְכִָּסה ֶאת 5ָמָחר ַא�ּבֶה ּבִגְבֻלEעֵין ָהָא

�יֶֶתר ַהּפְלֵָטה ַהּנִׁשְֶאEת לָכֶם ִמן� ָהָאEץ, וְָאכַל | ֶאת�ֶאת
ּוָמלְאּו  6ַהּׂשֶָדה: � ָהעֵץ ַהּצֵֹמַח לָכֶם ִמן� ּכָל� ַהּבKָד, וְָאכַל ֶאת

Kאּו � ִמְצ2יִם, ֲאׁשֶר :א�עֲבֶָדי ּובֵָּתי כָל� ֵּתי כָלבֶָּתי ּובָ
ָהֲאָדָמה עַד ַהּיֹום � ֲאבֶֹתי וֲַאבֹות ֲאבֶֹתי ִמּיֹום ֱהיֹוָתם עַל

וַּיֹאְמרּו עַבְֵדי פַ�עֹה ֵאלָיו:  7ַהּזֶה. וַּיִפֶן וַּיֵֵצא ֵמעִם ּפַ�עֹה: 
ָהֲאנָׁשִים וְיַעַבְדּו � ח ֶאתָמַתי יְִהיֶה זֶה לָנּו לְמֹוֵקׁש? ׁשַּלַ � עַד
וַּיּוׁשַב  8יהוה ֱא:ֵהיֶהם; ֲהֶטEם ֵּתַדע ּכִי ָאבְָדה ִמְצKיִם? �ֶאת
ּפַ�עֹה, וַּיֹאֶמר ֲאלֵֶהם: לְכּו עִבְדּו � ַאֲה7ן ֶאל� מׁשֶה וְֶאת�ֶאת
וַּיֹאֶמר מׁשֶה: ּבִנְעXָינּו  9יהוה ֱא:ֵהיכֶם; ִמי וִָמי ַההֹלְכִים? �ֶאת
�ֵקנֵינּו נֵלֵ, ּבְבָנֵינּו ּובִבְנֹוֵתנּו, ּבְצֹאנֵנּו ּובִבְָקXנּו נֵלֵ, ּכִי ַחגּובִזְ 

וַּיֹאֶמר ֲאלֵֶהם: יְִהי כֵן יהוה עִָּמכֶם ּכֲַאׁשֶר ֲאׁשַּלַח  10יהוה לָנּו: 
�:א כֵן, לְכּו 11ַטּפְכֶם; �אּו ּכִי Kעָה נֶגֶד ּפְנֵיכֶם: � ֶאְתכֶם וְֶאת

יהוה, ּכִי אָֹתּה ַאֶּתם ְמבְַקׁשִים. וַיְגEָׁש � ים וְעִבְדּו ֶאתנָא ַהּגְב9ָ
מׁשֶה: נְֵטה � וַּיֹאֶמר יהוה ֶאל 12אָֹתם ֵמֵאת ּפְנֵי פַ�עֹה:    ס    

ֶאEץ ִמְצKיִם, וְיֹאכַל �ֶאEץ ִמְצ2יִם ּבַָא�ּבֶה, וְיַעַל עַל� יְָד עַל



וַּיֵט  13ִהׁשְִאיר ַהּבKָד: ֲאׁשֶר �עֵׂשֶב ָהָאEץ, ֵאת ּכָל� ּכָל�ֶאת
ָקִדים �ֶאEץ ִמְצ2יִם, וַיהוה נִַהג רּוחַ � ַמֵּטהּו עַל�מׁשֶה ֶאת
ַהּלָיְלָה ַהּבֶֹקר ָהיָה, וְרּוַח ַהָּקִדים �ַהּיֹום ַההּוא וְכָל� ּבָָאEץ ּכָל
ֶאEץ ִמְצ2יִם, � וַּיַעַל ָהַא�ּבֶה עַל ּכָל 14ָהַא�ּבֶה: � נָׂשָא ֶאת

ָהיָה כֵן ַא�ּבֶה � ּבְכֹל ּגְבּול ִמְצKיִם, ּכָבֵד ְמאֹד; לְפָנָיו :א וַּיָנַח
ָהָאEץ � עֵין ּכָל�וַיְכַס ֶאת 15ּכֵן: �ּכָמֹהּו וְַאֲחKיו :א יְִהיֶה

ּפ9ְי �עֵׂשֶב ָהָאEץ וְֵאת ּכָל� ּכָל�וֶַּתְחׁשַ ָהָאEץ, וַּיֹאכַל ֶאת
יEֶק ּבָעֵץ ּובְעֵׂשֶב � ֹוַתר ּכָלנ�ָהעֵץ ֲאׁשֶר הֹוִתיר ַהּבKָד, וְ:א

וַיְַמֵהר ּפַ�עֹה לְִק7א לְמׁשֶה  16ֶאEץ ִמְצKיִם: � ַהּׂשֶָדה ּבְכָל
וְעַָּתה ׂשָא  17ּולְַאֲה7ן וַּיֹאֶמר: ָחָטאִתי לַיהוה ֱא:ֵהיכֶם וְלָכֶם: 

לַי נָא ַחָּטאִתי ַא ַהּפַעַם וְַהעְִּתירּו לַיהוה ֱא:ֵהיכֶם, וְיֵָסר ֵמעָ 
יהוה: � וַּיֵֵצא ֵמעִם ּפַ�עֹה וַּיֶעְַּתר ֶאל 18ַהָּמוֶת ַהּזֶה: �2ק ֶאת

ָהַא�ּבֶה � יָם ָחזָק ְמאֹד, וַּיִּׂשָא ֶאת� וַּיֲַהפֹ יהוה רּוחַ  19
וַּיְִתָקעֵהּו יָָּמה ּסּוף, :א נִׁשְַאר ַא�ּבֶה ֶאָחד ּבְכֹל ּגְבּול ִמְצKיִם: 

ּבְנֵי יִׂשKְֵאל:    � ּפַ�עֹה, וְ:א ׁשִּלַח ֶאת לֵב� וַיְַחּזֵק יהוה ֶאת 20
  פ

ַהּׁשַָמיִם, וִיִהי חׁשֶ �מׁשֶה: נְֵטה יְָד עַל� וַּיֹאֶמר יהוה ֶאל 21
� יָדֹו עַל� וַּיֵט מׁשֶה ֶאת 22ֶאEץ ִמְצKיִם, וְיֵָמׁש חׁשֶ: � עַל

ֶץ ִמְצ2יִם ׁשְ� ֲאפֵלָה ּבְכָל� ַהּׁשָָמיִם, וַיְִהי חׁשEלׁשֶת יִָמים: ֶא
ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ׁשְלׁשֶת � ָאִחיו וְ:א� Kאּו ִאיׁש ֶאת� :א 23

וַּיְִקKא  24ּבְנֵי יִׂשKְֵאל ָהיָה אֹור ּבְמֹוׁשְבָֹתם: � יִָמים, ּולְכָל
יהוה, 2ק צֹאנְכֶם � מׁשֶה וַּיֹאֶמר: לְכּו עִבְדּו ֶאת� פַ�עֹה ֶאל

�וַּיֹאֶמר מׁשֶה: ּגַם 25ם יֵלֵ עִָּמכֶם: ַטּפְכֶ �ּובְַק�כֶם יָֻּצג, ּגַם
 26ַאָּתה ִּתֵּתן ּבְיֵָדנּו זְבִָחים וְעֹ:ת, וְעָׂשִינּו לַיהוה ֱא:ֵהינּו: 

ִמְקנֵנּו יֵלֵ עִָּמנּו, :א ִתּׁשֵָאר ּפַ�ָסה, ּכִי ִמֶּמּנּו נִַּקח לַעֲבֹד �וְגַם
יהוה � ּנַעֲבֹד ֶאת� נֵַדע ַמה� יהוה ֱא:ֵהינּו, וֲַאנְַחנּו :א�ֶאת
לֵב ּפַ�עֹה, וְ:א ָאבָה � וַיְַחּזֵק יהוה ֶאת 27ּבֵֹאנּו ׁשָָּמה: � עַד



�לֹו פַ�עֹה: לֵ ֵמעָלָי! ִהּׁשֶָמר לְ, ַאל� וַּיֹאֶמר 28לְׁשַּלְָחם: 
וַּיֹאֶמר מׁשֶה:  29ּתֶֹסף �אֹות ּפָנַי, ּכִי ּבְיֹום �אְֹת פָנַי ָּתמּות: 

  אִֹסף עֹוד �אֹות ּפָנֶי:    פ� , :אּכֵן ִּדּבַ�ּתָ 
  

   שמות יא

ּפַ�עֹה � מׁשֶה: עֹוד נֶגַע ֶאָחד ָאבִיא עַל�וַּיֹאֶמר יהוה ֶאל  1
כֵן יְׁשַּלַח ֶאְתכֶם ִמּזֶה, ּכְׁשַּלְחֹו ּכָלָה ּגXָׁש � ִמְצ2יִם, ַאֲחXי� וְעַל

וְיִׁשְֲאלּו ִאיׁש |  נָא ּבְָאזְנֵי ָהעָם,� ַּדּבֶר 2יְגXָׁש ֶאְתכֶם ִמּזֶה: 
וַּיִֵּתן  3כֶֶסף ּוכְלֵי זָָהב: �ֵמֵאת Xעֵהּו וְִאּׁשָה ֵמֵאת �עּוָתּה ּכְלֵי

ֵחן ָהעָם ּבְעֵינֵי ִמְצKיִם; ּגַם | ָהִאיׁש מׁשֶה ּגָדֹול ְמאֹד � יהוה ֶאת
וַּיֹאֶמר  4פַ�עֹה ּובְעֵינֵי ָהעָם: �ּבְֶאEץ ִמְצ2יִם ּבְעֵינֵי עַבְֵדי

ה: ּכֹה ָאַמר יהוה: ּכֲַחצֹת ַהּלַיְלָה ֲאנִי יֹוֵצא ּבְתֹו ִמְצKיִם: מׁשֶ
�ּבְכֹור ּבְֶאEץ ִמְצ2יִם, ִמּבְכֹור ּפַ�עֹה ַהּיׁשֵב עַל�ּוֵמת ּכָל 5

ּכְִסאֹו עַד ּבְכֹור ַהּׁשִפְָחה ֲאׁשֶר ַאַחר ָהXָחיִם וְכֹל ּבְכֹור ּבְֵהָמה: 
ֶאEץ ִמְצKיִם, ֲאׁשֶר ּכָמֹהּו (ס' � כָלוְָהיְָתה ְצעָָקה גְדֹלָה ּבְ 6

ּולְכֹל | ּבְנֵי  7ּכָמֹוָה) :א נְִהיָָתה וְכָמֹהּו (ס' ּכָמֹוָה) :א תִֹסף: 
ּבְֵהָמה, לְַמעַן � ּכֶלֶב לְׁשֹנֹו לְֵמִאיׁש וְעַד� יִׂשKְֵאל :א יֱֶח2ץ

�וְיָ�דּו כָל 8: ֵּתְדעּון ֲאׁשֶר יַפְלֶה יהוה ּבֵין ִמְצ2יִם ּובֵין יִׂשKְֵאל
ָהעָם � לִי לֵאמֹר: ֵצא ַאָּתה וְכָל� עֲבֶָדי ֵאּלֶה ֵאלַי וְִהׁשְַּתֲחוּו

ָאף: � ּפַ�עֹה ּבֳָח9י� כֵן ֵאֵצא. וַּיֵֵצא ֵמעִם� ּב2ְגְלֶי; וְַאֲחXי�ֲאׁשֶר
יִׁשְַמע ֲאלֵיכֶם ּפַ�עֹה, לְַמעַן � מׁשֶה: :א�וַּיֹאֶמר יהוה ֶאל 9

�ּכָל� ּומׁשֶה וְַאֲה7ן עָׂשּו ֶאת 10ּבְֶאEץ ִמְצKיִם: �בֹות מֹופְַתי 
לֵב ּפַ�עֹה, � ַהּמֹפְִתים ָהֵאּלֶה לִפְנֵי פַ�עֹה; וַיְַחּזֵק יהוה ֶאת

  ּבְנֵי יִׂשKְֵאל ֵמַא�צֹו:    ס� ׁשִּלַח ֶאת�וְ:א
  



   שמות יב
  מצרים וצו לכל הדורות- דם שה הפסח, פסח

 2ַאֲה7ן ּבְֶאEץ ִמְצ2יִם לֵאמֹר: � וְֶאל מׁשֶה�וַּיֹאֶמר יהוה ֶאל  1
ַהחֶֹדׁש ַהּזֶה לָכֶם 7אׁש ֳחָדׁשִים, 9אׁשֹון הּוא לָכֶם לְָחְדׁשֵי 

עֲַדת יִׂשKְֵאל לֵאמֹר: ּבֶעָׂשר לַחֶֹדׁש �ּכָל� ַּדּבְרּו ֶאל 3ַהּׁשָנָה: 
� ִאםוְ 4ָאבֹת, ׂשֶה לַּבָיִת: �ַהּזֶה, וְיְִקחּו לֶָהם ִאיׁש ׂשֶה לְבֵית

ּבֵיתֹו � יְִמעַט ַהּבַיִת ִמְהיֹות ִמּׂשֶה, וְלַָקח הּוא ּוׁשְכֵנֹו ַהָּק7ב ֶאל
ׂשֶה ָתִמים  5ַהּׂשֶה: �ּבְִמכְַסת נְפָׁשֹת; ִאיׁש לְפִי ָאכְלֹו ָּתכֹּסּו עַל

 6ָהעִּזִים ִּתָּקחּו: � ַהּכְבָׂשִים ּוִמן� ׁשָנָה יְִהיֶה לָכֶם, ִמן� זָכָר ּבֶן
לְִמׁשְֶמEת עַד ַא�ּבָעָה עָׂשָר יֹום לַחֶֹדׁש ַהּזֶה, וְָהיָה לָכֶם 

וְלְָקחּו  7יִׂשKְֵאל ּבֵין ָהעַ�ּבָיִם: � וְׁשֲָחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל עֲַדת
ַהַּמׁשְקֹוף, עַל ַהּבִָּתים � ׁשְֵּתי ַהְּמזּוזֹת וְעַל� ַהָּדם וְנְָתנּו עַל� ִמן

ַהּבָׂשָר ּבַּלַיְלָה ַהּזֶה � ֶאתוְָאכְלּו  8יֹאכְלּו אֹתֹו ּבֶָהם: �ֲאׁשֶר
ּתֹאכְלּו ִמֶּמּנּו נָא � ַאל 9ְמ97ים יֹאכְלֻהּו: � ֵאׁש ּוַמּצֹות, עַל� ְצלִי

�ּכKְעָיו וְעַל�ֵאׁש, 7אׁשֹו עַל� ְצלִי�ּובָׁשֵל ְמבֻּׁשָל ּבַָּמיִם, ּכִי ִאם
ּבֶֹקר � ּנּו עַדּבֶֹקר, וְַהּנָֹתר ִמּמֶ �תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו עַד� וְ:א 10ִק�ּבֹו: 

וְכָכָה ּתֹאכְלּו אֹתֹו, ָמְתנֵיכֶם ֲחג9ֻים, נַעֲלֵיכֶם  11ּבֵָאׁש ִּתׂש7ְפּו: 
ּב2ְגְלֵיכֶם ּוַמֶּקלְכֶם ּבְיְֶדכֶם, וֲַאכַלְֶּתם אֹתֹו ּבְִחּפָזֹון, ּפֶַסח הּוא 

� לִמְצ2יִם ּבַּלַיְלָה ַהּזֶה, וְִהּכֵיִתי כָ �וְעָבַ�ִּתי בְֶאEץ 12לַיהוה: 
ֱא:ֵהי ִמְצ2יִם � ּבְֵהָמה, ּובְכָל�ּבְכֹור ּבְֶאEץ ִמְצ2יִם ֵמָאָדם וְעַד

וְָהיָה ַהָּדם לָכֶם לְאֹת עַל  13ֶאעֱׂשֶה ׁשְפִָטים; ֲאנִי יהוה: 
ַהָּדם ּופַָסְחִּתי, עֲלֵכֶם � ַהּבִָּתים ֲאׁשֶר ַאֶּתם ׁשָם, וKְִאיִתי ֶאת

וְָהיָה  14ית ּבְַהּכִֹתי ּבְֶאEץ ִמְצKיִם: יְִהיֶה בָכֶם נֶגֶף לְַמׁשְחִ �וְ:א
ַהּיֹום ַהּזֶה לָכֶם לְזִּכָרֹון, וְַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג לַיהוה, לְד7ֵֹתיכֶם 

ׁשִבְעַת יִָמים ַמּצֹות ּתֹאכֵלּו, ַא ּבַּיֹום  15ֻחַּקת עֹולָם ְּתָחּגֻהּו: 



אֹכֵל ָחֵמץ וְנִכְ�ָתה � לָה9אׁשֹון ַּתׁשְּבִיתּו ּׂשְאֹר ִמּבֵָּתיכֶם, ּכִי | ּכָ 
 16יֹום ַהּׁשְבִעִי: � ַהּנֶפֶׁש ַהִהוא ִמּיִׂשKְֵאל, ִמּיֹום ָה9אׁשֹן עַד

קֶֹדׁש � קֶֹדׁש, ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי ִמְקKא� ּובַּיֹום ָה9אׁשֹון ִמְקKא
יֵעָׂשֶה בֶָהם, ַא ֲאׁשֶר יֵָאכֵל � ְמלָאכָה :א�יְִהיֶה לָכֶם, ּכָל

ַהַּמּצֹות, �ּוׁשְַמ�ֶּתם ֶאת 17ׁש הּוא לְבַּדֹו יֵעָׂשֶה לָכֶם: נֶפֶ�לְכָל
ִצבְאֹוֵתיכֶם ֵמֶאEץ ִמְצKיִם, � ּכִי ּבְעֶֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה הֹוֵצאִתי ֶאת

ּב9ָאׁשֹן  18ַהּיֹום ַהּזֶה לְד7ֵֹתיכֶם ֻחַּקת עֹולָם: � ּוׁשְַמ�ֶּתם ֶאת
עEֶב ּתֹאכְלּו ַמּצֹת, עַד יֹום ָהֶאָחד ּבְַא�ּבָעָה עָׂשָר יֹום לַחֶֹדׁש ּבָ

ׁשִבְעַת יִָמים ׂשְאֹר :א יִָּמֵצא  19וְעֶׂש9ְים לַחֶֹדׁש ּבָעEָב: 
אֹכֵל ַמְחֶמֶצת וְנִכְ�ָתה ַהּנֶפֶׁש ַהִהוא ֵמעֲַדת �ּבְבֵָּתיכֶם, ּכִי ּכָל

לּו, ַמְחֶמֶצת :א תֹאכֵ � ּכָל 20יִׂשKְֵאל, ּבַּגֵר ּובְֶאז2ְח ָהָאEץ: 
  ּבְכֹל מֹוׁשְבֵֹתיכֶם ּתֹאכְלּו ַמּצֹות:    פ

זְִקנֵי יִׂשKְֵאל וַּיֹאֶמר ֲאלֵֶהם: ִמׁשְכּו ּוְקחּו � וַּיְִקKא מׁשֶה לְכָל 21
ּולְַקְחֶּתם ֲאגַֻּדת  22לָכֶם צֹאן לְִמׁשְּפְחֵֹתיכֶם וְׁשֲַחטּו ַהּפַָסח: 

� ַהַּמׁשְקֹוף וְֶאל� עְֶּתם ֶאלּבַַּסף וְִהּגַ �ֵאזֹוב ּוְטבַלְֶּתם ּבַָּדם ֲאׁשֶר
ַהָּדם ֲאׁשֶר ּבַָּסף, וְַאֶּתם :א ֵתְצאּו ִאיׁש �ׁשְֵּתי ַהְּמזּוזֹת ִמן

ִמְצ2יִם, � וְעָבַר יהוה לִנְּגֹף ֶאת 23ּבֶֹקר: � ּבֵיתֹו עַד� ִמּפֶַתח
ַהַּמׁשְקֹוף וְעַל ׁשְֵּתי ַהְּמזּוזֹת, ּופַָסח יהוה � ַהָּדם עַל�וKְָאה ֶאת

 24ּבֵָּתיכֶם לִנְּגֹף: � ּפֶַתח וְ:א יִֵּתן ַהַּמׁשְִחית לָבֹא ֶאלהַ � עַל
 25עֹולָם: �לְ ּולְבָנֶי עַד� ַהָּדבָר ַהּזֶה לְָחק� ּוׁשְַמ�ֶּתם ֶאת

ָהָאEץ ֲאׁשֶר יִֵּתן יהוה לָכֶם ּכֲַאׁשֶר ִּדּבֵר, � ָתבֹאּו ֶאל�וְָהיָה ּכִי
יֹאְמרּו ֲאלֵיכֶם � וְָהיָה ּכִי 26ָהעֲבָֹדה ַהּזֹאת: � ּוׁשְַמ�ֶּתם ֶאת

ּפֶַסח � וֲַאַמ�ֶּתם: זֶבַח 27ּבְנֵיכֶם: ָמה ָהעֲבָֹדה ַהּזֹאת לָכֶם? 
יִׂשKְֵאל ּבְִמְצ2יִם ּבְנָגְּפֹו � ּבֵָּתי בְנֵי� הּוא לַיהוה, ֲאׁשֶר ּפַָסח עַל

וַּיֵלְכּו  28 ּבֵָּתינּו ִהִּציל. וַּיִּקֹד ָהעָם וַּיִׁשְַּתֲחוּו:� ִמְצ2יִם וְֶאת�ֶאת
מׁשֶה וְַאֲה7ן ּכֵן �וַּיַעֲׂשּו ּבְנֵי יִׂשKְֵאל; ּכֲַאׁשֶר ִצּוָה יהוה ֶאת

  עָׂשּו:



  

  מכת בכורות ויציאת מצרים

ּבְכֹור ּבְֶאEץ ִמְצ2יִם �וַיְִהי ּבֲַחִצי ַהּלַיְלָה וַיהוה ִהּכָה כָל 29
ּׁשְבִי ֲאׁשֶר ּבְבֵית ּכְִסאֹו עַד ּבְכֹור הַ � ִמּבְכֹר ּפַ�עֹה ַהּיׁשֵב עַל
עֲבָָדיו �וַּיָָקם ּפַ�עֹה לַיְלָה הּוא וְכָל 30ַהּבֹור, וְכֹל ּבְכֹור ּבְֵהָמה: 

ֵאין ּבַיִת ֲאׁשֶר � ִמְצ2יִם, וְַּתִהי ְצעָָקה גְדֹלָה ּבְִמְצKיִם, ּכִי�וְכָל
מּו וַּיְִקKא לְמׁשֶה ּולְַאֲה7ן לַיְלָה וַּיֹאֶמר: קּו 31ׁשָם ֵמת: �ֵאין

� ּבְנֵי יִׂשKְֵאל, ּולְכּו עִבְדּו ֶאת� ַאֶּתם ּגַם� ְּצאּו ִמּתֹו עִַּמי ּגַם
ּבְַק�כֶם ְקחּו ּכֲַאׁשֶר � צֹאנְכֶם ּגַם� ּגַם 32יהוה ּכְַדּבֶ�כֶם: 

ָהעָם � וֶַּתֱחזַק ִמְצ2יִם עַל 33אִֹתי: �ִּדּבַ�ֶּתם וָלֵכּו, ּוב2ֵכְֶּתם ּגַם
וַּיִּׂשָא  34ָהָאEץ, ּכִי ָאְמרּו: ּכֻּלָנּו ֵמִתים: � לְַמֵהר לְׁשַּלְָחם ִמן

� ּבְֵצקֹו ֶטEם יְֶחָמץ, ִמׁשְֲא7ָתם ְצ7jת ּבְׂשְִמ:ָתם עַל� ָהעָם ֶאת
יִׂשKְֵאל עָׂשּו ּכְִדבַר מׁשֶה, וַּיִׁשְֲאלּו ִמִּמְצ2יִם � ּובְנֵי 35ׁשִכְָמם: 

ֵחן ָהעָם � הוה נַָתן ֶאתוַי 36כֶֶסף ּוכְלֵי זָָהב ּוׂשְָמ:ת: � ּכְלֵי
  ִמְצKיִם:    פ� ּבְעֵינֵי ִמְצ2יִם, וַּיַׁשְִאלּום, וַיְנְַּצלּו ֶאת

ֵמאֹות ֶאלֶף �יִׂשKְֵאל ֵמ2עְְמֵסס ֻסּכָֹתה, ּכְׁשֵׁש� וַּיְִסעּו בְנֵי 37
עEֵב 2ב עָלָה ִאָּתם, וְצֹאן �וְגַם 238גְלִי ַהּגְב9ָים לְבַד ִמָּטף: 

ַהּבֵָצק ֲאׁשֶר הֹוִציאּו � וַּיֹאפּו ֶאת 39נֶה ּכָבֵד ְמאֹד: ּובָָקר, ִמקְ 
גֹ�ׁשּו ִמִּמְצ2יִם וְ:א � ִמִּמְצ2יִם, עֻגֹת ַמּצֹות ּכִי :א ָחֵמץ, ּכִי

ּומֹוׁשַב ּבְנֵי  40עָׂשּו לֶָהם: �ֵצָדה :א� יָכְלּו לְִהְתַמְהֵמַּה וְגַם
ׁשִים ׁשָנָה וְַא�ּבַע ֵמאֹות ׁשָנָה: יִׂשKְֵאל ֲאׁשֶר יָׁשְבּו ּבְִמְצKיִם ׁשְל

וַיְִהי ִמֵּקץ ׁשְלׁשִים ׁשָנָה וְַא�ּבַע ֵמאֹות ׁשָנָה, וַיְִהי ּבְעֶֶצם  41
לֵיל  42ִצבְאֹות יהוה ֵמֶאEץ ִמְצKיִם: �ַהּיֹום ַהּזֶה, יְָצאּו ּכָל

 ַהּלַיְלָה�ׁשִֻּמ9ים הּוא לַיהוה לְהֹוִציָאם ֵמֶאEץ ִמְצKיִם, הּוא
  ּבְנֵי יִׂשKְֵאל לְד7ָֹתם:   פ�ַהּזֶה לַיהוה, ׁשִֻּמ9ים לְכָל

  



  דינים: קרבן פסח דורות, בכורות, הגדת היציאה 

�ּבֶן� מׁשֶה וְַאֲה7ן: זֹאת ֻחַּקת ַהּפַָסח: ּכָל� וַּיֹאֶמר יהוה ֶאל 43
ּכֶָסף, ּוַמלְָּתה � עֶבֶד ִאיׁש ִמְקנַת� וְכָל 44יֹאכַל ּבֹו: � נֵכָר :א

ּבְבַיִת  46יֹאכַל ּבֹו: � ּתֹוׁשָב וְׂשָכִיר :א 45ֹו, ָאז יֹאכַל ּבֹו: אֹת
ַהּבָׂשָר חּוָצה, וְעֶֶצם �ַהּבַיִת ִמן�תֹוִציא ִמן� ֶאָחד יֵָאכֵל, :א

יָגּור �וְכִי 48עֲַדת יִׂשKְֵאל יַעֲׂשּו אֹתֹו: �ּכָל 47ִתׁשְּבְרּו בֹו: � :א
זָכָר, וְָאז יְִק2ב � ִהּמֹול לֹו כָלִאְּת ּגֵר וְעָׂשָה פֶַסח לַיהוה, 

 49יֹאכַל ּבֹו: � עXָל :א�לַעֲׂשתֹו וְָהיָה ּכְֶאז2ְח ָהָאEץ, וְכָל
�וַּיַעֲׂשּו ּכָל 50ּתֹוKה ַאַחת יְִהיֶה לֶָאזKְח וְלַּגֵר ַהּגָר ּבְתֹוכֲכֶם: 

ן עָׂשּו:    ַאֲה7ן ּכֵ �מׁשֶה וְֶאת� ּבְנֵי יִׂשKְֵאל; ּכֲַאׁשֶר ִצּוָה יהוה ֶאת
ּבְנֵי יִׂשKְֵאל � וַיְִהי ּבְעֶֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה, הֹוִציא יהוה ֶאת 51ס    

  ִצבְאָֹתם:    פ� ֵמֶאEץ ִמְצ2יִם עַל
  

   שמות יג

ּבְכֹור ּפֶֶטר � לִי כָל� ַקֶּדׁש 2מׁשֶה ּלֵאמֹר: �וַיְַדּבֵר יהוה ֶאל  1
וַּיֹאֶמר  3ָמה; לִי הּוא: Eֶחם ּבִבְנֵי יִׂשKְֵאל ּבָָאָדם ּובַּבְהֵ � ּכָל

ַהּיֹום ַהּזֶה ֲאׁשֶר יְָצאֶתם ִמִּמְצ2יִם � ָהעָם: זָכֹור ֶאת� מׁשֶה ֶאל
ִמּבֵית עֲבִָדים, ּכִי ּבְחֹזֶק יָד הֹוִציא יהוה ֶאְתכֶם ִמּזֶה, וְ:א 

� וְָהיָה כִי 5ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים, ּבְחֶֹדׁש ָהָאבִיב:  4יֵָאכֵל ָחֵמץ: 
ץ ַהּכְנַעֲנִי וְַהִחִּתי וְָהֱאמ9ֹי וְַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי � יהוה ֶאל יְבִיֲאEֶא

ֲאׁשֶר נִׁשְּבַע לֲַאבֶֹתי לֶָתת לָ, ֶאEץ זָבַת ָחלָב ּוְדבָׁש, וְעָבְַדָּת 
ׁשִבְעַת יִָמים ּתֹאכַל ַמּצֹת,  6ָהעֲבָֹדה ַהּזֹאת ּבַחֶֹדׁש ַהּזֶה: �ֶאת

ַמּצֹות יֵָאכֵל ֵאת ׁשִבְעַת ַהּיִָמים,  7ג לַיהוה: ּובַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי חַ 
 8ּגְבֻלֶ: � יKֵֶאה לְ ׂשְאֹר ּבְכָל�יKֵֶאה לְ ָחֵמץ וְ:א�וְ:א



וְִהּגְַדָּת לְבִנְ ּבַּיֹום ַההּוא לֵאמֹר: ּבַעֲבּור זֶה עָׂשָה יהוה לִי 
ּולְזִּכָרֹון ּבֵין יְָד � וְָהיָה לְ לְאֹות עַל 9ּבְֵצאִתי ִמִּמְצKיִם: 

 ּכִי ּבְיָד ֲחזָָקה הֹוִצֲא ,לְַמעַן ִּתְהיֶה ּתֹו2ת יהוה ּבְפִי ,עֵינֶי
ַהֻחָּקה ַהּזֹאת לְמֹועֲָדּה �וְׁשַָמ�ָּת ֶאת 10יהוה ִמִּמְצKיִם: 

  ִמּיִָמים יִָמיָמה:    פ
נִׁשְּבַע לְ ֶאEץ ַהּכְנַעֲנִי ּכֲַאׁשֶר � יְבֲִא יהוה ֶאל� וְָהיָה ּכִי 11

 :ָּונְָתנָּה ל ,ֶחם לַיהוה, � ּפֶֶטר�וְַהעֲבַ�ָּת כָל 12וְלֲַאבֶֹתיE
 13ּפֶֶטר | ׁשֶגֶר ּבְֵהָמה ֲאׁשֶר יְִהיֶה לְ ַהּזְכ9ָים לַיהוה: �וְכָל
:א ִתפְֶּדה וַע2ֲפְּתֹו, וְכֹל �ּפֶֶטר ֲחמֹר ִּתפְֶּדה בְׂשֶה, וְִאם�וְכָל

יִׁשְָאלְ בִנְ ָמָחר � וְָהיָה ּכִי 14בָנֶי ִּתפְֶּדה: ּבְכֹור ָאָדם ּבְ 
ּזֹאת? וְָאַמ�ָּת ֵאלָיו: ּבְחֹזֶק יָד הֹוִציָאנּו יהוה � לֵאמֹר: ַמה

ִהְקׁשָה פַ�עֹה לְׁשַּלְֵחנּו, �וַיְִהי ּכִי 15ִמִּמְצ2יִם ִמּבֵית עֲבִָדים: 
ּבְכֹור � ִמּבְכֹר ָאָדם וְעַד ּבְכֹור ּבְֶאEץ ִמְצ2יִם,� וַּיֲַה7ג יהוה ּכָל

�ּפֶֶטר Eֶחם ַהּזְכ9ָים, וְכָל� ּכֵן ֲאנִי זֹבֵַח לַיהוה ּכָל�ּבְֵהָמה, עַל
יְָדכָה ּולְטֹוָטפֹת ּבֵין � וְָהיָה לְאֹות עַל 16ּבְכֹור ּבָנַי ֶאפְֶּדה: 

  ססס  עֵינֶי, ּכִי ּבְחֹזֶק יָד הֹוִציָאנּו יהוה ִמִּמְצKיִם:
 


