
 
 

 
 

 

 כאילו הוא יצא ממצריםחייב אדם לראות את עצמו 

 'דמערך שיעור לכיתה  
 

 מצוות סיפור יציאת מצרים –  1  שיעור
 

 הכרת המושג 'הגדה' ומקורו, מצוות סיפור יציאת מצרים, והתייחסויות בהגדה לתפקיד הסדר. ה:מטר

 

 מהלך

 יציאת מצרים?  סיפורהנמסרים לנו ב  קוראים את ההגדה כל שנה? מה המסרים: מדוע פתיחה  .1

 ( ' ח -שמות י"ג )ג'   –קריאה משותפת   .2

ֶשה ֶאל ַויֹּאֶמר מֹּ ר ֶאתָהָעם,  -ג  ִמִמְצַרִים-ָזכוֹּ ְיָצאֶתם  ֲאֶשר  ַהֶזה  ם  ִציא    ַהיוֹּ ָיד, הוֹּ ֶזק  ְבחֹּ ִכי  ֲעָבִדים,  ית  ִמבֵּ

ְצִאים, בְ  ם, ַאֶתם יֹּ ץ. ד ַהיוֹּ ל, ָחמֵּ ֶדש, ָהָאִביב. ה ְוָהָיה ִכי ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמֶזה; ְוֹלא יֵָּאכֵּ ֶאֶרץ -ְיִביֲאָך ְיהָוה ֶאל-חֹּ

ֶתיָך ָלֶתת ָלְך, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, ודְ  ִרי ְוַהִחִוי ְוַהְיבוִסי, ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאבֹּ -ָבש; ְוָעַבְדָת ֶאתַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי ְוָהֱאמֹּ

ֶדש ַהֶזה. ו ִשְבַעת יָ  ָדה ַהזֹּאת, ַבחֹּ ת,  ָהֲעבֹּ ל, אֵּ ת, יֵָּאכֵּ ם, ַהְשִביִעי, ַחג, ַליהָוה.  ז ַמצוֹּ ת; וַביוֹּ אַכל ַמצֹּ ִמים, תֹּ

ְוֹלא ַהָיִמים;  ְוֹלא-ִשְבַעת  ץ,  ָחמֵּ ְלָך  ר-יֵָּרֶאה  ְשאֹּ ְלָך  ח  -ְבָכל--יֵָּרֶאה  ר: ְגֻבֶלָך.  לֵּאמֹּ ַההוא  ַביוֹּם  ְלִבְנָך,  ְוִהַגְדָת 

ְיהָוה ָעָשה  ֶזה,  ִמִמְצָרִים.  ַבֲעבור  אִתי,  ְבצֵּ ְלָך    ִלי,  ְוָהָיה  ַעלט  ת  יֶניָך-ְלאוֹּ עֵּ ין  בֵּ ן  וְלִזָכרוֹּ ִתְהֶיה  ָיְדָך,  ְלַמַען   ,

ִצֲאָך ְיהָוה ִמִמְצָרִים. ַרת ְיהָוה, ְבִפיָך:  ִכי ְבָיד ֲחָזָקה, הוֹּ  תוֹּ

 

 נשאל:

 לעשות? מצופים קטע? מה בני ישראלב מועברהמסר ה מהו •

על מה שיקרה  ) בזמן יציאת מצרים עצמה להורות על העתיד הרחוק ה' ונשהל חשוב מדוע •

 (?כשיגיעו לארץ ישראל

מה הקשר בין זיכרון   '.הגדת לבנך'בסוף הקטע מצווה להגיד , בתחילת הקטע מצווה משה לזכור •

 ם/בנות? לאמירה לבני

 מעבירים את הסיפור לבנים?  כיצד •

 

 קריאה משותפת )הגדת פסח(  .3

ר ִביצִ ַוֲאִפילו  ינו ְלַספֵּ ָרה, ִמְצָוה ָעלֵּ ְדִעים ֶאת ַהתוֹּ ִנים, ֻכָלנו יוֹּ ִנים, ֻכָלנו ְזקֵּ יַאת ֻכָלנו ֲחָכִמים, ֻכָלנו ְנבוֹּ

י ֶזה ְמֻשָבח. ר ִביִציַאת ִמְצַרִים ֲהרֵּ  (הגדה של פסח)  ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרֶבה ְלַספֵּ

ר ַחָיב ָאדָ  ר ָודוֹּ ם ַההוא  ְבָכל ּדוֹּ ת ֶאת ַעְצמוֹּ ְכִאלו הוא ָיָצא ִמִמְצַרִים, ֶשֶנֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביוֹּ ם ִלְראוֹּ

אִתי ִמִמְצָרִים. ר, ַבֲעבור ֶזה ָעָשה ְיָי ִלי ְבצֵּ  ( הגדה של פסח) לֵּאמֹּ

 

 

 

 



 
 

 
 

 נשאל:

 ? מצריםלספר ביציאת  מצווים ,החכמים הנבונים הזקנים, אלו שמכירים היטב את התורה מדוע •

לקרות   • עשוי  מה  בחג?  כולם  של  לשותפות  יקרה  מה  יספרו?  לא  מהאנשים  חלק  אם  יקרה  מה 

 לסיפור? 

למה חשוב שנתייחס  • יצא ממצרים?  הוא  כאילו  עצמו  לראות את  חייב  שכל אחד  אומר  זה  מה 

שקרה  לסיפור כאילו הוא קרה לנו אישית? איך אנחנו מתייחסים למה שקרה לנו לעומת משהו  

 לאנשים אחרים או שקרה מזמן?

 כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים?  שאלה מדועל בהגדהמה ההסבר  •

  עליברור אופן ? )כדי להעביר מסר ב מצריםמה הקשר בין העברת המסר לבנים לבין חוויית יציאת  •

 צריך להאמין בו ולחיות אותו( 

 מה עם הבנות?  •

 

 ל פסח להגדה ש 'והגדת לבנך'-מ .4

 )להגיד, אגדה( ?'הגדה'אילו מילים מזכירה המילה נשאל: ו ,'הגדה' על הלוח את המילה נכתוב  •

 ?לאיזה הוראה מהקטעים המקראיים מתקשרת המילה הגדה •

 את הפירוש המילוני:  נציג •

 

 ַהָגָדה )ויקימילון( 

 שורש נ־ג־ד 

 .דבר שאדם מגיד, אומר, לאדם אחר; סיפור שאדם מספר לאדם אחר. 1

מצרים .2 יציאת  סיפור  את  הכוללים  פסח,  בליל  לילדיהם  להגיד  מצווים  שההורים  הדברים  בפרט: 

 (. 'הגדה של פסח')

היא שם פעולה של הפועל הגיד, שהוא פועל בבניין הפעיל מהשורש נגד. יש מפרשים    'הגדה'המילה  

 מן 'נגד' בארמית במשמעות משיכה, עפ"י הדרשות שמושכים ליבו של אדם.

"והגדת לבנך ביום ההוא    בהקשר של פסח, המצווה לספר ביציאת מצרים בליל פסח נאמרה בפסוק 

, וגם  הגדהלאמור: בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" )שמות יג ח(; ומכאן, קיום מצווה זו נקרא  

 הדברים שאומרים כאשר מספרים ביציאת מצרים נקראים בשם הגדה. 

 פדיה( י ליל הסדר  )ויק 

בליל לספר  ל  מצווה  יציאת   ילדיםהסדר  אירועי  את  לזה(  זה  מספרים  להם,  לספר  ילדים  אין  )ואם 

ואמרות   מדרשים  קובץ  פי  על  "ל"חזמצרים  נקרא  שהיום  מצוות  פסח  של  גדהה,  את  לקיים  כדי   ,"

המצרים  יציאת  סיפור את  להעביר  היא  המטרה  ממצוות   מורשת.  כחלק  הבא,  לדור  הזיכרון  ואת 

 "והגדת לבנך", המכוונת ללילה זה, ולכן הסדר מכוון לילדים.

 

 לפי הפרשנות המילונית?   'הגדהמשמעות המילה 'מה  .1

הפסחנסביר:   .2 קורבן  מצוות  היא  המקראית  פהמצווה  סדר  ו.  הסח  ת ומאוחר  ותיצירן  ההגדה 

ע"י חז"ל כאשר אין בית מקדש ואי אפשר לקיים את קורבן הפסח. ההגדה וסדר הפסח   ושנוצר

 מתעצבים בתהליך מתמשך מתקופת המשנה ומאות שנים אח"כ. 
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 לספר ביציאת מצרים – 2 שיעור
 

 הכרות עם סיפור יציאת מצרים כפי שמופיע במקרא, ובהגדה.  ה:מטר

 

 מהלך

 .  גזור לחלקים כל קבוצה תקבל את הסיפור את הכיתה לקבוצות.   נחלק •

   .הכרונולוגי על הקבוצה לסדר את חלקי הסיפור לפי הסדר •

 יחד איזו קבוצה דייקה בסידור הסיפור. נבדוק  •

 

 משה נולד ונמשה מהיאור ע"י בת פרעה  .1

ִוי; ַוִיַקח, ֶאת ית לֵּ ִוי.  ב וַ -ַבת-א ַויֵֶּלְך ִאיש, ִמבֵּ תוֹּ ִכילֵּ ֶרא אֹּ ן; ַותֵּ ֶלד בֵּ ב הוא, ַוִתְצְפנֵּהו  -ַתַהר ָהִאָשה, ַותֵּ טוֹּ

ג ְוֹלא ְיָרִחים.   ַוִתַקח-ְשֹלָשה   , ַהְצִפינוֹּ ד,  ַוָתֶשם ָבּה ֶאת-ָיְכָלה עוֹּ וַבָזֶפת;  ָמר  ַבחֵּ ַוַתְחְמָרה  ֶמא,  ַבת גֹּ -לוֹּ תֵּ

ַעל ַוָתֶשם ַבּסוף  ָעה, ַמהְשפַ -ַהֶיֶלד,  ְלדֵּ ק,  ָרחֹּ מֵּ  , תוֹּ ַתַצב ֲאחֹּ ַותֵּ ר.  ד  ַהְיאֹּ ֶרד ַבת-ת  ַותֵּ .  ה  ה -יֵָּעֶשה לוֹּ ַפְרעֹּ

ץ ַעל ת ַעל-ִלְרחֹּ ְלכֹּ ֶתיָה הֹּ ר, ְוַנֲערֹּ ֶרא ֶאת-ַהְיאֹּ ר; ַותֵּ ְך ַהּסוף, ַוִתְשַלח ֶאת-ַיד ַהְיאֹּ ָבה ְבתוֹּ ֲאָמָתּה ַוִתָקֶחָה.   -ַהתֵּ

ַותִ  ַוִתְפַתח  הו ֶאתו  ְוִהנֵּה -ְראֵּ ָעָליו-ַהֶיֶלד,  ל  ַוַתְחמֹּ ֶכה;  ֶזה--ַנַער בֹּ ָהִעְבִרים  י  ִמַיְלדֵּ אֶמר,  ַהֶיֶלד,   ...ַותֹּ ַוִיְגַּדל  י 

הו ְלַבת ה, ַוְיִהי-ַוְתִבאֵּ ֶשה, ַותֹּאֶמר, ִכי ִמן-ַפְרעֹּ , מֹּ ן; ַוִתְקָרא ְשמוֹּ  ַהַמִים ְמִשיִתהו.   -ָלּה, ְלבֵּ

 
 רואה את סבל עמו ובורח משה   .2

ֶאל א  ַויֵּצֵּ ֶשה  מֹּ ַוִיְגַּדל  ם,  ָההֵּ ַבָיִמים  ַוְיִהי  ִאיש-יא  ַמֶכה  ִמְצִרי,  ִאיש  ַוַיְרא  ְבִסְבֹלָתם;  ַוַיְרא,  ִעְבִרי  -ֶאָחיו, 

ין ִאיש; ַוַיְך, ֶאת ה, ַוַיְרא ִכי אֵּ ה ָוכֹּ ֶאָחיו.  יב ַוִיֶפן כֹּ ִני, ְוִהנֵּה  ַהִמְצִרי, ַוִיְטְמנֵּ -מֵּ ם ַהשֵּ א ַביוֹּ ל.  יג ַויֵּצֵּ הו, ַבחוֹּ

ט, ָעלֵּ -ְשנֵּי ַויֹּאֶמר ִמי ָשְמָך ְלִאיש ַשר ְושֹּפֵּ ֶעָך.  יד  --ינוֲאָנִשים ִעְבִרים ִנִצים; ַויֹּאֶמר, ָלָרָשע, ָלָמה ַתֶכה, רֵּ

ֶאת ָהַרְגָת  ַכֲאֶשר  ר,  מֵּ אֹּ ַאָתה  ִני  ה  ַהִמְצִר -ַהְלָהְרגֵּ ַפְרעֹּ ַוִיְשַמע  ַהָּדָבר.  טו  ַדע  נוֹּ ן  ָאכֵּ ַויֹּאַמר,  ֶשה  מֹּ ַוִייָרא  י; 

ג ֶאת-ֶאת ש ַלֲהרֹּ ה, ַויֵֶּשב ְבֶאֶרץ-ַהָּדָבר ַהֶזה, ַוְיַבקֵּ י ַפְרעֹּ ֶשה ִמְפנֵּ ֶשה; ַוִיְבַרח מֹּ ר.-ִמְדָין ַויֵֶּשב ַעל-מֹּ  ַהְבאֵּ

 
 משה מקבל את השליחות   -מעמד הסנה   .3

ֶעה ֶאתא ו ֶשה, ָהָיה רֹּ ְתנוֹּ -מֹּ אן ִיְתרוֹּ חֹּ ן ִמְדָין; ַוִיְנַהג ֶאת--צֹּ הֵּ א ֶאל-כֹּ אן ַאַחר ַהִמְדָבר, ַוָיבֹּ ַהר ָהֱאֹלִהים  -ַהצֹּ

ָליו, ְבַלַבת ַויֵָּרא ַמְלַאְך ְיהָוה אֵּ ָבה.  ב  רֵּ ש-חֹּ ש,  --אֵּ ר ָבאֵּ עֵּ ַהְּסֶנה בֹּ ְוִהנֵּה  ַוַיְרא,  ַהְּסֶנה;  ְך  יֶננו  ִמתוֹּ ְוַהְּסֶנה, אֵּ

ֶשה ל ַהֶזה:  ַמּדוַע, ֹלא-ָנא ְוֶאְרֶאה, ֶאת-ָאֻסָרה--ֻאָכל.  ג ַויֹּאֶמר מֹּ ִיְבַער ַהְּסֶנה.  ד ַוַיְרא ְיהָוה,  -ַהַמְרֶאה ַהָגדֹּ

ֶשה ֶשה מֹּ ְך ַהְּסֶנה, ַויֹּאֶמר מֹּ ָליו ֱאֹלִהים ִמתוֹּ ת; ַוִיְקָרא אֵּ א--ִכי ָסר ִלְראוֹּ ה  ַויֹּ ִני.  ... ז ַויֹּאֶמר ְיהָוה, ָראֹּ ֶמר ִהנֵּ

ְוֶאת-ָרִאיִתי ֶאת ְבִמְצָרִים;  ֲאֶשר  ַעִמי  ֶאת-ֳעִני  ָיַדְעִתי  ִכי  ְגָשיו,  נֹּ י  ִמְפנֵּ ָשַמְעִתי  ד  -ַצֲעָקָתם  רֵּ ָואֵּ ָביו.  ח  ַמְכאֹּ

ִמן וְלַהֲעֹלתוֹּ  ִמְצַרִים,  ִמַיד  ֶאל-ְלַהִצילוֹּ  ַהִהוא,  ֶאל  ֶאֶרץ-ָהָאֶרץ  וְרָחָבה,  ָבה  וְדָבש-טוֹּ ָחָלב  ָזַבת  י  --ֶאֶרץ   ...

א ֶאת-ְוַעָתה ְלָכה, ְוֶאְשָלֲחָך ֶאל צֵּ ה; ְוהוֹּ י-ַפְרעֹּ ל, ִמִמְצָרִים. -ַעִמי ְבנֵּ  ִיְשָראֵּ

 
 משה ואהרון הולכים לפרעה  .4

ֶאל ַויֹּאְמרו,  ן,  ְוַאֲהרֹּ ֶשה  מֹּ ָבאו  ְוַאַחר,  כֹּה-א  ה:   ְיה-ַפְרעֹּ ֶאתָאַמר  ַשַלח  ל,  ִיְשָראֵּ י  ֱאֹלהֵּ ִלי  -ָוה,  גו  ְוָיחֹּ ַעִמי, 

ה , ְלַשַלח ֶאת--ַבִמְדָבר.  ב ַויֹּאֶמר ַפְרעֹּ לוֹּ ל:  ֹלא ָיַדְעִתי ֶאת-ִמי ְיהָוה ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבקֹּ -ְיהָוה, ְוַגם ֶאת-ִיְשָראֵּ

ַח.    ל ֹלא ֲאַשלֵּ  ִיְשָראֵּ
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ם ַההוא, ֶאת ה, ַביוֹּ ְגִשים ָבָעם, ְוֶאת-ו ַוְיַצו ַפְרעֹּ ן -ַהנֹּ ת ֶתֶבן ָלָעם, ִלְלבֹּ אִספון ָלתֵּ ר.  ז ֹלא תֹּ ְטָריו לֵּאמֹּ שֹּ

ִנים ְששו ָלֶהם, ֶתֶבן.  ח ְוֶאת--ַהְלבֵּ ם, יְֵּלכו, ְוקֹּ ל ִשְלשֹּם:  הֵּ ִנים אֲ -ִכְתמוֹּ ֶנת ַהְלבֵּ ל  ַמְתכֹּ ִשים ְתמוֹּ ם עֹּ ֶשר הֵּ

יֶהם ם-ֹלא ִתְגְרעו, ִמֶמנו:  ִכי--ִשְלשֹּם, ָתִשימו ֲעלֵּ ר, נְֵּלָכה ִנְזְבָחה  -ַעל--ִנְרִפים הֵּ ֲעִקים לֵּאמֹּ ם צֹּ ן הֵּ כֵּ

ינו.    לֵּאֹלהֵּ
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ַוַיֲעשו ַבַמֶטה  -כ  ַוָיֶרם  ְיהָוה,  ִצָוה  ַכֲאֶשר  ן  ְוַאֲהרֹּ ֶשה  ן מֹּ י  -ַוַיְך ֶאתכֵּ ינֵּ וְלעֵּ ה,  ַפְרעֹּ י  ינֵּ ְלעֵּ ר,  ַבְיאֹּ ֲאֶשר  ַהַמִים 

ר, ְלָדם.  כא ְוַהָּדָגה ֲאֶשר-ַהַמִים ֲאֶשר-ֲעָבָדיו; ַויֵָּהְפכו ָכל ר, ְוֹלא-ַבְיאֹּ ָתה, ַוִיְבַאש ַהְיאֹּ ר מֵּ ָיְכלו ִמְצַרִים, -ַבְיאֹּ

ת ַמִים ִמן ר; ַוְיִהי ַהָּדם-ִלְשתוֹּ  ֶאֶרץ ִמְצָרִים. -, ְבָכלַהְיאֹּ

 

 מכת צפרדע  .7

ר ֶאל-א ַויֹּאֶמר ְיהָוה, ֶאל ֶשה, ֱאמֹּ ה ֶאת-מֹּ ן ְנטֵּ ִרים ְוַעל-ַהְנָהרֹּת ַעל-ָיְדָך ְבַמֶטָך, ַעל-ַאֲהרֹּ ָהֲאַגִמים; ְוַהַעל  -ַהְיאֹּ

ן ֶאת-ַהְצַפְרְּדִעים, ַעל-ֶאת י מִ -ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ב ַויֵּט ַאֲהרֹּ ימֵּ , ַעל מֵּ ַע, ַוְתַכס, ֶאתָידוֹּ ֶאֶרץ  -ְצָרִים; ַוַתַעל, ַהְצַפְרּדֵּ

 ִמְצָרִים. 

 

 מכת כינים  .8

ן ֶאת-יג ַוַיֲעשו ן, ַויֵּט ַאֲהרֹּ הו ַוַיְך ֶאת-כֵּ ָמה:  ָכל-ָידוֹּ ְבַמטֵּ ֲעַפר ָהָאֶרץ  -ֲעַפר ָהָאֶרץ, ַוְתִהי ַהִכָנם, ָבָאָדם וַבְבהֵּ

 ָרִים.ֶאֶרץ ִמצְ -ָהָיה ִכִנים, ְבָכל
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ַח ֶאת-יז ִכי ִאם יְנָך, ְמַשלֵּ י ִמְצַרִים,  -ִהְנִני ַמְשִליַח ְבָך וַבֲעָבֶדיָך וְבַעְמָך וְבָבֶתיָך, ֶאת--ַעִמי-אֵּ ב; וָמְלאו ָבתֵּ ֶהָערֹּ

ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר-ֶאת ְוַגם  ב,  ם ַההוא ֶאת-ֶהָערֹּ יִתי ַביוֹּ ְוִהְפלֵּ ָעֶליָה.  יח  ם  ָעֶליָה,  אֶ -הֵּ ד  מֵּ ֶשן, ֲאֶשר ַעִמי עֹּ ֶרץ גֹּ

ת ב-ְלִבְלִתי ֱהיוֹּ ַדע, ִכי ֲאִני ְיהָוה ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ.--ָשם, ָערֹּ  ְלַמַען תֵּ
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ִהנֵּה ַיד אן-ג  ַבְגַמִלים, ַבָבָקר וַבצֹּ ִרים  ָיה, ְבִמְקְנָך ֲאֶשר ַבָשֶדה, ַבּסוִסים ַבֲחמֹּ ד.  ד  ּדֶ --ְיהָוה הוֹּ ד ְמאֹּ ֶבר, ָכבֵּ

ין ִמְקנֵּה ִמְצָרִים; ְוֹלא ָימות ִמָכל--ְוִהְפָלה ְיהָוה ל, ובֵּ ין ִמְקנֵּה ִיְשָראֵּ ל, ָּדָבר. -בֵּ י ִיְשָראֵּ  ִלְבנֵּ
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ַוִיְקחו ֶאת ַהָשָמְיָמה;-י  ֶשה,  מֹּ תוֹּ  אֹּ ק  ַוִיְזרֹּ ה,  ַפְרעֹּ י  ִלְפנֵּ ַוַיַעְמדו  ַהִכְבָשן,  ַח,    ִפיַח  רֵּ פֹּ ת,  ֲאַבְעֻבעֹּ ְשִחין  ַוְיִהי, 

ְוֹלא יא  ָמה.   וַבְבהֵּ ֶשה-ָבָאָדם  מֹּ י  ִלְפנֵּ ד  ַלֲעמֹּ ַהַחְרֻטִמים,  ִכי--ָיְכלו  ַהְשִחין:   י  ַבַחְרֻטִמם -ִמְפנֵּ ַהְשִחין,  ָהָיה 

 ִמְצָרִים.  -וְבָכל

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 מכת ברד  .12

ֶשה ֶאת הו, ַעל-כג ַויֵּט מֹּ ר ְיהָוה ָבָרד, ַעלַהָשַמִים-ַמטֵּ ש ָאְרָצה; ַוַיְמטֵּ ֹלת וָבָרד, ַוִתֲהַלְך אֵּ ֶאֶרץ -, ַויהָוה ָנַתן קֹּ

ָבָרד ַוְיִהי  ד--ִמְצָרִים.  כד  ד ְמאֹּ ָכבֵּ ַהָבָרד:   ְך  ִמְתַלַקַחת ְבתוֹּ ש,  הו ְבָכל-ֲאֶשר ֹלא--ְואֵּ ִמְצַרִים, -ָהָיה ָכמֹּ ֶאֶרץ 

י.  ָאז ָהְיָתה ְלגוֹּ  מֵּ

 

 ת ארבה מכ  .13

ֶשה ֶאת הו, ַעל-יג ַויֵּט מֹּ ֶקר  -ַהיוֹּם ַההוא ְוָכל-ָקִדים ָבָאֶרץ, ָכל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַויהָוה ִנַהג רוחַ -ַמטֵּ ַהָלְיָלה; ַהבֹּ

ד ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוָיַנח, בְ -ָהַאְרֶבה.  יד ַוַיַעל ָהַאְרֶבה, ַעל ָכל-ְורוַח ַהָקִדים, ָנָשא ֶאת--ָהָיה ל ְגבול ִמְצָרִים:  ָכבֵּ כֹּ

ד ִיְהֶיה-ְלָפָניו ֹלא--ְמאֹּ ֹלא  ְוַאֲחָריו  הו,  ָכמֹּ ַאְרֶבה  ן  כֵּ ֶאת-ָהָיה  ַוְיַכס  טו  ן.   ָכל-כֵּ ין  ָהָאֶרץ, -עֵּ ַוֶתְחַשְך  ָהָאֶרץ, 

אַכל ֶאת ת ָכל-ָכל-ַויֹּ ֶשב ָהָאֶרץ ְואֵּ ִתיר ַהָבָרד; ְוֹלא-עֵּ ץ, ֲאֶשר הוֹּ ַתר ָכל-ְפִרי ָהעֵּ ֶשב ַהָשֶדה,  -נוֹּ ץ וְבעֵּ ֶיֶרק ָבעֵּ

 ֶאֶרץ ִמְצָרִים. -ְבָכל
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ֶשה ֶאת , ַעל-כב ַויֵּט מֹּ ֶשְך -ָידוֹּ ָלה ְבָכל-ַהָשָמִים; ַוְיִהי חֹּ -ָראו ִאיש ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְשֹלֶשת ָיִמים.  כג ֹלא-ֲאפֵּ

ָתם. -ְשֹלֶשת ָיִמים; וְלָכל--ָקמו ִאיש ִמַתְחָתיו-ָאִחיו, ְוֹלא ְשבֹּ ר, ְבמוֹּ ל ָהָיה אוֹּ י ִיְשָראֵּ  ְבנֵּ

 

 משה מצווה על קרבן פסח  .15

ֶשה ְלָכל ַוִיְקָרא מֹּ יֶכם -כא  תֵּ אן ְלִמְשְפחֹּ ֶהם:  ִמְשכו, וְקחו ָלֶכם צֹּ ַויֹּאֶמר ֲאלֵּ ל,  י ִיְשָראֵּ ַהָפַסח.  --ִזְקנֵּ ְוַשֲחטו 

ֲאגֻּדַ  וְלַקְחֶתם  ֲאֶשרכב  ַבָּדם  וְטַבְלֶתם  ב,  זוֹּ אֵּ ֶאל-ת  ְוִהַגְעֶתם  ְוֶאל-ַבַּסף,  ף  ִמן-ַהַמְשקוֹּ ת,  ַהְמזוזֹּ י  ַהָּדם  -ְשתֵּ

ִמֶפַתח ִאיש  ְצאו  ְוַאֶתם, ֹלא תֵּ ַבָּסף;  יתוֹּ -ֲאֶשר  ף ֶאת-ַעד--בֵּ ִלְנגֹּ ְיהָוה,  ְוָעַבר  ֶקר.  כג  ְוָרָאה ֶאת-בֹּ -ִמְצַרִים, 

ת; וָפַסח ְיהָוה, ַעל-ַהָּדם ַעל י ַהְמזוזֹּ ף, ְוַעל ְשתֵּ א ֶאל-ַהַמְשקוֹּ ן ַהַמְשִחית, ָלבֹּ ף.  -ַהֶפַתח, ְוֹלא ִיתֵּ יֶכם ִלְנגֹּ ָבתֵּ

וְשַמְרֶתם, ֶאת ְלָחק-כד  ַהֶזה,  ַעד-ַהָּדָבר  וְלָבֶניָך,  ִכי-ְלָך  ְוָהָיה  ָלם.  כה  או ֶאל-עוֹּ ִיתֵּ -ָתבֹּ ְיהָוה  ָהָאֶרץ, ֲאֶשר  ן 

ר; וְשַמְרֶתם, ֶאת--ָלֶכם ָדה ַהזֹּאת.  כו ְוָהָיה, ִכי-ַכֲאֶשר ִּדבֵּ ָדה ַהזֹּאת, -ָהֲעבֹּ יֶכם ְבנֵּיֶכם:  ָמה ָהֲעבֹּ אְמרו ֲאלֵּ יֹּ

ֶזַבח ַוֲאַמְרֶתם  כז  ַעל-ָלֶכם.   ָפַסח  ֲאֶשר  ַליהָוה,  הוא  ְבנֵּי-ֶפַסח  י  ְבנָ -ָבתֵּ ְבִמְצַרִים,  ל  ֶאתִיְשָראֵּ ִמְצַרִים, -ְגפוֹּ 

ד ָהָעם, ַוִיְשַתֲחוו.   -ְוֶאת ינו ִהִציל; ַוִיקֹּ  ָבתֵּ

 

 פרעה משחרר את ישראל   -מכת בכורות  .16

ב ַעל-כט ַוְיִהי ַבֲחִצי ַהַלְיָלה, ַויהָוה ִהָכה ָכל שֵּ ה ַהיֹּ ר ַפְרעֹּ ר ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמְבכֹּ ר ַהשְ -ְבכוֹּ , ַעד ְבכוֹּ ִבי  ִכְסאוֹּ

ה ַלְיָלה, הוא ְוָכל ָמה.  ל ַוָיָקם ַפְרעֹּ ר ְבהֵּ ל, ְבכוֹּ ר; ְוכֹּ ית ַהבוֹּ ָלה,  -ֲעָבָדיו ְוָכל-ֲאֶשר ְבבֵּ ִמְצַרִים, ַוְתִהי ְצָעָקה ְגדֹּ

ין-ְבִמְצָרִים:  ִכי ין ַבִית, ֲאֶשר אֵּ ן ַלְיָלה, ַויֹּאמֶ -אֵּ ֶשה וְלַאֲהרֹּ ת.  לא ַוִיְקָרא ְלמֹּ ְך ַעִמיָשם מֵּ --ר קומו ְצאו ִמתוֹּ

ל; וְלכו ִעְבדו ֶאת-ַאֶתם, ַגם-ַגם י ִיְשָראֵּ אְנֶכם ַגם-ְיהָוה, ְכַדֶבְרֶכם.  לב ַגם-ְבנֵּ ְבַקְרֶכם ְקחו ַכֲאֶשר ִּדַבְרֶתם, -צֹּ

ַרְכֶתם, ַגם כו; ובֵּ ִתי.-ָולֵּ  אֹּ
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ַוִישָ  ֶאתלד  ָהָעם  ַעל-א  ְבִשְמֹלָתם,  ְצֻררֹּת  ָתם  ִמְשֲארֹּ ֶיְחָמץ;  ֶטֶרם   , קוֹּ י-ְבצֵּ וְבנֵּ לה  ָעשו,  -ִשְכָמם.   ל  ִיְשָראֵּ

י ֶשה; ַוִיְשֲאלו, ִמִמְצַרִים, ְכלֵּ י ָזָהב, וְשָמֹלת.  לו ַויהָוה ָנַתן ֶאת-ִכְדַבר מֹּ י ִמְצַריִ -ֶכֶסף וְכלֵּ ינֵּ ן ָהָעם, ְבעֵּ --םחֵּ

 ִמְצָרִים.   -ַוַיְשִאלום; ַוְיַנְצלו, ֶאת
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ַוְיַחזֵּק ְיהָוה, ֶאת ְבָיד ָרָמה.  ט -ח  ְצִאים  יֹּ ל,  י ִיְשָראֵּ וְבנֵּ ל;  ִיְשָראֵּ י  ְבנֵּ י  ַוִיְרּדֹּף, ַאֲחרֵּ ה ֶמֶלְך ִמְצַרִים,  ב ַפְרעֹּ לֵּ

יֶהם, וַ  ִנים ַעלַוִיְרְּדפו ִמְצַרִים ַאֲחרֵּ ָתם חֹּ ילוֹּ -ַהָים, ָכל-ַיִשיגו אוֹּ ה, וָפָרָשיו ְוחֵּ ִפי, ַהִחירֹּת, -ַעל--סוס ֶרֶכב ַפְרעֹּ

י ְבנֵּ ַוִיְשאו  ִהְקִריב;  ה,  וַפְרעֹּ י  ן.   ְצפֹּ ַבַעל  י,  ֶאת-ִלְפנֵּ ל  ַוִייְראו  -ִיְשָראֵּ יֶהם,  ַאֲחרֵּ ַע  סֵּ נֹּ ִמְצַרִים  ְוִהנֵּה  ינֵּיֶהם  עֵּ

ד, ַויִ  ל, ֶאל-ְצֲעקו ְבנֵּי ְמאֹּ  ְיהָוה.-ִיְשָראֵּ
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ֶשה ֶאת , ַעל-כא ַויֵּט מֹּ ֶלְך ְיהָוה ֶאת-ָידוֹּ ַהָים ֶלָחָרָבה;  -ַהַלְיָלה, ַוָיֶשם ֶאת-ַהָים ְברוַח ָקִדים ַעָזה ָכל-ַהָים, ַויוֹּ

ְבנֵּ  או  ַוָיבֹּ ַהָמִים.  כב  אָלם.  כג  -יַוִיָבְקעו,  וִמְשמֹּ ִמיִמיָנם  ָמה,  ָלֶהם חוֹּ ְוַהַמִים  ַבַיָבָשה;  ַהָים,  ְך  ל ְבתוֹּ ִיְשָראֵּ

יֶהם או ַאֲחרֵּ ה, ִרְכבוֹּ וָפָרָשיו:  ֶאל--ַוִיְרְּדפו ִמְצַרִים, ַוָיבֹּ ְך, ַהָים.-כֹּל סוס ַפְרעֹּ  ... תוֹּ

ֶשה ֶאת ר ְיהָוה ֶאתַהָים, וַ -ָידוֹּ ַעל-כז ַויֵּט מֹּ ; ַוְיַנעֵּ , וִמְצַרִים, ָנִסים ִלְקָראתוֹּ יָתנוֹּ ֶקר ְלאֵּ ת בֹּ -ָיָשב ַהָים ִלְפנוֹּ

ְך ַהָים.  כח ַוָיֻשבו ַהַמִים, ַוְיַכּסו ֶאת יֶהם -ָהֶרֶכב ְוֶאת-ִמְצַרִים, ְבתוֹּ ה, ַהָבִאים ַאֲחרֵּ יל ַפְרעֹּ ל חֵּ ַהָפָרִשים, ְלכֹּ

 ֶאָחד.-ר ָבֶהם, ַעדִנְשַא-ַבָים:  ֹלא
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