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דברים כו ,א-יא

ל־פ ִ ֣רי ָה ֲא ָד ָ֗מה ֲא ׁ ֨ ֶשר
אשית׀ ָּכ ּ ְ
ש ְב ָּת ָּב ּֽה) :ב( וְ ָל ַק ְח ָּ֞ת ֵמ ֵר ׁ ִ ֣
ל־ה ָ ֔א ֶרץ ֲא ׁ ֶש ר ֣ה' ֱאל ֶֹ֔היךָ נ ֵ ֹ֥תן ְלךָ ֖ נַ ֲח ָל֑ה וִ ִֽיר ׁ ְש ָּ ֖ת ּה וְ יָ ׁ ַ ֥
י־ת ֣בוֹא ֶא ָ
)א( וְ ָהיָ ה ִּ ֽכ ָ
ל־ה ּכ ֵֹ֔הן
את ֶא ַ
שם) :ג( ו ָּב ָ 
ל־ה ָּמ ֔קוֹם ֲא ׁ ֶש֤ר יִ ְב ַח ר ֣ה' ֱאל ֶֹ֔היךָ ְל ׁ ַש ֵּכ֥ן ׁ ְש ֖מוֹ ׁ ָ ֽ
ָּת ִב֧יא ֵ ֽמ ַא ְרצְ ךָ ֛ ֲא ׁ ֨ ֶשר ֧ה' ֱאל ֶֹה֛יךָ נ ֵ ֹ֥תן ָל ְ֖ך וְ ַ ׂש ְמ ָּ ֣ת ַב ּ ֶט֑נֶ א וְ ָה ַֽל ְכ ָּ ת ֶא ַ
ל־ה ָ ֔א ֶרץ ֲא ׁ ֨ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב֧ע ֛ה' ַל ֲאב ֵ ֹ֖תינ ּו ָל ֶ֥תת ָלֽנ ּו) :ד( וְ ָל ַ ֧קח
אתיֶ א ָ
י־ב ִ
שר יִ ְהיֶ ֖ה ַּביָּ ִ ֣מים ָה ֵה֑ם וְ ָא ַמ ְר ָּ ֣ת ֵא ָ֗ליו ִהגַּ ֤ ְד ִּתי ַהיּוֹ ם ַל ֣ה' ֱאל ֶֹ֔היךָ ִּכ ָ֙
ֲא ׁ ֶ ֥
ַה ּ ֹכ ֵה֛ן ַה ּ ֶט֖נֶ א ִמיָּ ֶ ֑דךָ וְ ִ֨ה ִּנ ֔יחוֹ ִל ְפ ֕ ֵני ִמזְ ַּב֖ח ֥ה' ֱאל ֶֹהֽיךָ ) :ה( וְ ָﬠ ֨ ִנ ָית וְ ָא ַמ ְר ָּ֜ת ִל ְפנֵ ֣י׀ ֣ה' ֱאל ֶֹ֗היךָ ֲא ַר ִּמי א ֵֹב֣ד ָא ִ֔בי וַ יֵּ ֣ ֶרד ִמצְ ַ ֔ריְ ָמה וַ יָּ ֥גָ ר ׁ ָש֖ם ִּב ְמ ֵ ֣תי
ל־ה' ֱאל ֵֹה֣י ֲאב ֵ ֹ֑תינ ּו
שה) :ז( וַ ִּנצְ ַ֕ﬠק ֶא ֖
ְמ ָﬠ֑ט וַ ֽיְ ִהי־ ׁ ֕ ָשם ְלג֥ וֹי ָ ּג ֖דוֹל ָﬠצ֥ וּם וָ ָ ֽרב) :ו( וַ יָּ ֵר֧ע ּו א ָ ֹ֛תנ ּו ַה ִּמצְ ִ ֖רים וַ יְ ַﬠ ּ֑נוּנ ּו וַ יִּ ְּתנ֥ ּו ָﬠ ֵל֖ינ ּו ֲﬠב ָ ֹ֥דה ָק ׁ ָ ֽ
ת־ל ֲחצֵ ֽנ ּו) :ח( וַ יּוֹצִ ֵא֤נ ּו ֙ה' ִמ ִּמצְ ַ ֔ריִ ם ְּביָ ֤ד ֲחזָ ָק ה ו ִּבזְ ֣ ֹר ﬠ נְ טו ָּ֔יה ו ְּבמ ָ ֹ֖רא ָ ּג ֑ ֹדל
ת־ﬠ ָמ ֵל֖נ ּו וְ ֶא ַ
ת־ﬠנְ יֵ ֛נ ּו וְ ֶא ֲ
וַ יִּ ׁ ְש ַמ֤ע ֙ה' ֶאת־ק ֵֹ֔לנ ּו וַ ַ ֧יּ ְרא ֶא ָ
אתיֶ את־
ת־ה ָ ֣א ֶרץ ַה ֹ֔זּאת ֶ ֛א ֶרץ זָ ַב֥ת ָח ָל֖ב ו ְּד ָב ֽׁש) :י( וְ ַﬠ ָּ֗תה ִה ֵּנ ֤ה ֵה ֵ֙ב ִ
ן־לנ ּו ֶא ָ
ל־ה ָּמ ֣קוֹם ַהזֶּ ֑ה 3וַ יִּ ֶּת ֙ ָ
ו ְּבא ֹ֖תוֹת ו ְּבמ ְֹפ ִ ֽתים) :ט( וַ יְ ִב ֵ ֖אנ ּו ֶא ַ
ל־ה ּ ֗טוֹב ֲא ׁ ֶש֧ר נָ ַֽתן־
אשיתְ ּ פ ִ ֣רי ָה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ׁ ֶשר־נָ ַ ֥ת ָּתה ִּ ֖לי ֑ה' וְ ִה ַּנ ְח ּ֗תוֹ ִל ְפנֵ י֣ ה' ֱאל ֶֹ֔היךָ וְ ִ ֽה ׁ ְש ַּת ֲח ִ ֔ו ָית ִל ְפנֵ ֖י ֥ה' ֱאל ֶֹהֽיךָ ) :יא( וְ ָ ׂש ַמ ְח ָּ ֣ת ְב ָכ ַ
ֵר ׁ ִ
שר ְּב ִק ְר ֶּבֽךָ :
יתךָ ַא ָּת ה וְ ַה ֵּל ִ ֔וי וְ ַה ֵ ּג֖ר ֲא ׁ ֶ ֥
ְלךָ ֛ ֥ה' ֱאל ֶֹה֖יךָ ו ְּל ֵב ֶ ֑
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ע"פ כת"י פרמה

 3ויביאנו אל המקום הזה – זה בית המקדש )ספרי דברים(
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עוֹדֵ הוּ הַ סַּ ל עַ ל כְּ ֵתפ ֹו ,קו ֵֹרא מֵ ִה ַ ּג ְד ִּתי ַהיּוֹם ַלה' ֱאל ֶֹהיךָ  ,עַ ד ֶשׁגּוֹמֵ ר כָּל הַ פָּ ָר ָשׁה.
ְהוּדה אוֹמֵ ר עַ ד ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִביִ .הגִּ יעַ ַל ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי ,מו ִֹריד הַ סַּ ל מֵ עַ ל כְּ ֵתפ ֹו וְ אוֹחֲ ז ֹו בְ ִשׂפְ תו ָֹתיו,
ַרבִּ י י ָ
וּמנִ יפ ֹו ,וְ קו ֵֹרא מֵ ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי עַ ד ֶשׁהוּא גוֹמֵ ר כָּל הַ פָּ ָר ָשׁה,
וְ כֹהֵ ן מַ נִּ יחַ יָד ֹו ַת ְח ָתּיו ְ
וּמַ נִּ יח ֹו בְּ צַ ד הַ ִמּזְ בֵּ חַ  ,וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ ה וְ יָצָ א.
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(3

בכורים ג:ו

לְ פִ י ַד ְעתּ ֹו ֶשׁלַּבֵּ ן אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו.
וּמסַ יֵּם בִּ ְשׁבָ ח,
מַ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת ְ
וְ דו ֵֹרשׁ מֵ ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי,
עַ ד ֶשׁהוּא גוֹמֵ ר כָּל הַ פָּ ָר ָשׁה.
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(1

משנה נוסח הדפוס פסחים י:ד

מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ֵשׁנִ י ,וְ כָאן הַ בֵּ ן שׁוֹאֵ ל אָבִ יו,
וְ ִאם אֵ ין ַדּעַ ת בַּ בֵּ ן ,אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו,
מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּה הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ִמכָּל הַ לֵּילוֹת,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין חָ מֵ ץ וּמַ צָּ ה,
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻלּ ֹו מַ צָּ ה.
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין ְשׁאָר י ְָרקוֹת ,הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה מָ רוֹר.
וּמב ָֻשּׁל,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין בָּ ָשׂר צָ לִ יָ ,שׁלוּקְ ,
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻלּ ֹו צָ לִ י.
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ מַ ְטבִּ ילִ ין פַּ עַ ם אַחַ ת,
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ְשׁ ֵתּי פְ עָ ִמים.
וּלְ פִ י ַד ְעתּ ֹו ֶשׁל בֵּ ן ,אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו.
וּמסַ יֵּם בְּ ֶשׁבַ ח,
מַ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת ְ
אוֹבד ָא ִבי,
וְ דו ֵֹרשׁ מֵ ֲא ַר ִּמי ֵ
עַ ד ֶשׁיִּגְ מֹ ר כֹּל הַ פָּ ָר ָשׁה ֻכלָּהּ.

(2

משנה כתב יד קאופמן פסחים י:ד

מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ֵשׁנִ י ,וְ כֵן הַ בֵּ ן שׁוֹאֵ ל.
ִאם אֵ ין ַדּעַ ת בַּ בֵּ ן ,אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו:
מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּה הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ִמכָּל הַ לֵּילוֹת
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ ְמטַ בְּ לִ ים פַ עַ ם אַחַ ת,2
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ְשׁ ֵתּי פְ עָ ִמים;
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין חָ מֵ ץ וּמַ צָּ ה,
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻלּ ֹו מַ צָּ ה;
וּמב ָֻשּׁל,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ים בָּ ָשׂר צָ לִ י ָשׁלוּק ְ
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻלּ ֹו צָ לִ י.

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

שנת עד לחמ"י

ישראל הצעיר דמ"ש

צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו ,שפרעה הרשע לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל ,שנאמר

א( ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב
 .aוירד מצרימה אנוס על פי הדיבור
 .bויגר שם מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר
לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן
 .cבמתי מעט ,כמו שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי השמים לרוב
 .dויהי שם לגוי ,מלמד שהיו ישראל מצויינין שם,
 .eגדול ועצום כמו שנאמר ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אותם.
 .fורב ,כמו שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום ועריה

ב( וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה,
.a
.b
.c

וירעו אותנו המצרים כמו שנאמר הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו
ועלה מן הארץ
ויענונו ,כמו שנאמר וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס.
ויתנו עלינו עבודה קשה ,כמו שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך

ג( ונצעק אל ה' אלהי אבותינו וישמע ה' את קולנו וירא את עניינו ואת עמלינו ואת לחצינו
 .aונצעק אל ה' אלהי אבותינו כמו שנאמר ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו
ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה
 .bוישמע ה' את קולנו ,כמו שנאמר וישמע אלהים את נאקתם ויזכור אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב
 .cוירא את עניינו ,זו פרישות דרך ארץ ,כמו שנאמר וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים
 .dואת עמלינו ,אלו הבנים ,כמו שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון
 .eואת לחצינו ,זה הדוחק כמו שנאמר וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם

ד( ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים

.2
.3

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ולא השליח

דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה חשך מכת בכורות
רבי יהודה היה נותן בהם סימן דצ"ך עד"ש באח"ב.

לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה ,שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה ,יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל ז"ל

rebyitz@gmail.com

 .4אני ה' -אני הוא ולא אחר
 .bביד חזקה,זה הדבר,כמו שנאמר הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד
 .cובזרוע נטויה ,זו החרב כמו שנאמר וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלם.
 .dובמורא גדול ,זו גלוי שכינה ,כמו שנאמר או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים
ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך
 .eובאותות ,זה המטה ,כמו שנאמר ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות
 .fובמופתים ,זה הדם ,כמו שנאמר ונתתי מופתים בשמים ובארץ ,דם ואש ותמרות עשן
 .gדבר אחר,
 .1ביד חזקה שתים,
 .2ובזרוע נטויה שתים,
 .3ובמורא גדול שתים,
 .4ובאותות שתים,
 .5ובמופתים שתים,
 .aאלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ,ואלו הן:
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ועברתי בארץ מצרים  -אני ולא מלאך
והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף
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 .aויוציאנו ה' ממצרים ,לא על ידי מלאך לא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ,שנאמר
 .iועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה'

