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אשון
ח ֶדש ַה ֶזֶּ֛ה ל ֶ ַָ֖כם ֶׁ֣ר ֹאש חֳ ָד ִ ִׁ֑שים ִר ֶ֥
מר( :ב) ַה ֹ֧ ֹ
ל־אהֲ ֹרן בְ ֶ ֶ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ַ֖ריִם לֵא ֶֽ ֹ
ֹשה וְ ֶ ֶֽא ַ
(א) ו ַֹּ֤י ֹאמֶ ר ְיֹקוָֹק ֶאל־מ ֶ ֶׁ֣
ח ֶדש ַה ֶזִׁ֑ה וְ י ְִֹק ֶׁ֣חּו ל ֶָהם ִ ֶּ֛איש ֶ ֶ֥שה
שר ַל ֶׁ֣ ֹ
מר בֶ עָ ַ֖ ֹ
הּוא ָל ֶכם לְחָ ְד ֵ ַ֖שי הַ שָ נָ ֶֽה( :ג) דַ בְ רּו ֶ ֶֽאל־כָ ל־ע ֲַדֹּ֤ת י ְִש ָר ֵאל ֵלא ֹ
יתו ְב ִמכְ ַ ֶׁ֣סת
ּושכֵ נֶּ֛ ו ַה ָק ֶ֥ ֹרב ֶאל־בֵ ַ֖
ה וְ ל ַ ֶָֹׁ֣קח הּוא ְ
ית־א ַֹ֖בת ֶ ֶ֥שה ל ָ ֶַֽב ִית( :ד) וְ ִאם־י ְִמ ַעֶׁ֣ט הַ בַ יִת ִמ ְהיוֶׁ֣ ת ִמ ֶש ֒
ָ
לְבֵ
ן־העִ ִ ַ֖זים
ּומ ָ
ן־הכְ בָ ִ ֶ֥שים ִ
ן־שנָ ַ֖ה ִי ְהיֶ ֶׁ֣ה ל ֶָכִׁ֑ם ִמ ַ
שת ִִ֚איש לְ ִ ֶׁ֣פי ָאכְ לו ָת ַֹ֖כּסּו עַ ל־הַ ֶ ֶֽשה( :ה) ֶ ֶ֥שה ָת ִ ֶּ֛מים ז ָָכֶ֥ר בֶ ָ
ְנ ָפ ִׁ֑ ֹ
חדֶ ש ַה ֶזִׁ֑ה וְ ָשחֲ ֶׁ֣טּו אֹתו ֶֹּ֛כל ְֹק ַ ֶ֥הל ע ַ ֲֶֽדת־י ְִש ָר ֵ ַ֖אל ֵבֶ֥ין
ִת ָ ֶֽקחּו( :ו) וְ הָ יָ ֹּ֤ה ָלכֶם ל ְִמ ְשמֶ ֶרת ַעֶׁ֣ד ַא ְרבָ ָעֶ֥ה עָ ָ ֶּ֛שר יַ֖ ום לַ ֶׁ֣ ֹ
ל־המַ ְש ִֹׁ֑קוף ִ֚עַ ל ַה ָב ִֶׁ֣תים אֲ ֶשר־י ֹאכְ לֶ֥ ּו א ַֹ֖תו בָ ֶ ֶֽהם:
ל־ש ֵ ֶ֥תי ַה ְמזּו ַֹ֖זת וְ עַ ַ
הָ עַ ְר ָ ֶֽב ִים( :ז) וְ ָ ֶֽל ְֹקחּו ִמן־הַ דָ ם וְ נָ ְֶֽתנֶּ֛ ּו עַ ְ
ל־מר ִ ַֹ֖רים י ֹאכְ ֶֽלהּו( :ט) ַאל־ת ֹאכְ לֹּ֤ ּו ִממֶ ּנּו ָנא ּובָ ֵ ֶ֥של
י־אש ּומַ צות עַ ְ
(ח) וְ ָאכְ לֶ֥ ּו ֶאת־הַ בָ ָ ַ֖שר בַ ַלֶׁ֣יְ ָלה הַ זֶ ִׁ֑ה צְ לִ ֵ ֶׁ֣
ֹא־תותירּו ִמ ֶ ַ֖מּנּו עַ ד־ ִֹׁ֑ב ֶֹקר וְ ַהּנ ָ ֶֹ֥תר ִמ ֶ ֶּ֛מּנּו עַ ד־
ִ ֶ֥
ל־ֹק ְר ֶֽבו( :י) וְ ל
ֹאשו עַ ל־כְ ָר ָ ַ֖עיו וְ עַ ִ
י־אש ר ֶ֥
ְמב ָ ַ֖של בַ ָ ִׁ֑מיִם ִ ֶׁ֣כי ִאם־צְ לִ ֵ
כַלְתם
ּומ ֶקל ֶ ְַ֖כם ְבי ְֶד ֶכִׁ֑ם וַאֲ ֶ ֹּ֤
ֵיכֶׁ֣ם חֲ ג ִרים נַ ֶֽ ֲעלֵי ֶכם ְב ַרגְ לֵי ֶכם ַ
ַֹ֖ב ֶֹקר בָ ֵ ֶ֥אש ִת ְש ֶֽ ֹרפּו :יא) וְ ָכ ָכה ת ֹאכְ לֶׁ֣ ּו אֹת ֒ו מָ ְתנ ֶ
ל־בכור ְב ֶ ֶׁ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ֵיתי ָכ ְ
ץ־מצְ ַריִם בַ ַ ֶׁ֣ל ְי ָלה ַה ֶז ֒ה וְ ִהכ ִ ֹּ֤
אֹתו בְ ִחפָזון ֶפ ֶַ֥סח ַ֖הּוא לַיֹקוָ ֶֹֽק( :יב) וְ עָ בַ ְר ִ ֶׁ֣תי בְ ֶ ֶֽא ֶר ִ
את ַעֹּ֤ל ַהבָ ִתים
ֹקוֶֹֽק( :יג) וְ ָהיָה֩ ַה ָּ֨ ָדם ָל ֶֶ֜כם ְל ֹ
ֱשה ְש ָפ ִ ַ֖טים אֲ ִנֶ֥י יְ ָ
ֹלהי ִמצְ ַ ֶּ֛ריִם ֶ ֶֽאע ֶ ֶ֥
מֵ ָא ָ ַ֖דם וְ עַ ד־בְ הֵ ָ ִׁ֑מה ּובְ ָכל־ אֱ ֵ ֶ֥
א־י ְה ָּ֨ ֶיה בָ ֶכֶ֥ם ֶנגֶף ל ְַמ ְש ִחית ְב ַהכ ִ ַֹ֖תי ְב ֶ ֶ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֶֽריִם(:יד)
ת־הדָ ם ּופָסַ ְח ִ ַ֖תי ֲעל ֵֶכִׁ֑ם וְ ֶֽל ֹ ִ ֶֽ
יתי ֶא ַ
אֲ ֶ ֶׁ֣שר ַא ֶ ֶׁ֣תם שָ ם וְ ָר ִא ִ
עולם ְת ָחגֶֽהּו:
וְ הָ יָה֩ הַ יָּ֨ ום הַ זֶ ֹּ֤ה ָלכֶם לְזִ ָכרון וְ חַ ג ֶ ֶֹ֥תם א ַֹ֖תו ַ ֶׁ֣חג ַ ֶֽליֹקוָ ִֹׁ֑ק ְל ֹד ֶׁ֣ ֹר ֵתי ֶכם ח ַ ֶ֥קת ָ ַ֖
יכִׁ֑ם ִ ֶׁ֣כי׀ כָ ל־א ֵֹכֶׁ֣ל ָח ֵמץ וְ נִכְ ְר ָ֞ ָתה
אר ִמבָ ֵת ֶ
(טו) ִשבְ ַעֹּ֤ת י ִָמים מַ ֶׁ֣צות ת ֹא ֵכלּו ִ֚ ַאְך בַ יֶׁ֣ ום הָ ִראשון ַת ְש ִ ֶ֥ביתּו ְש ַ֖ ֹ
שן עַ ד־יֶ֥ ום הַ ְש ִב ִ ֶֽעי:
הַ ּנֶ ֹּ֤ ֶפש ַה ִהוא ִמ ִי ְש ָר ֵאל ִמיֶ֥ ום ָה ִרא ַ֖ ֹ
ל־מלָאכָ ה ל ֹא־יֵעָ ֶ ֶׁ֣שה בָ ֶהם ִ֚ ַאְך
ֹק ֶדש י ְִהיֶ ֶׁ֣ה ל ֶָכִׁ֑ם ָכ ְ
ֹקדֶ ש ּובַ יום הַ ְשבִ יעִ י ִמ ְֹק ָרא־ ַ֖ ֹ
(טז) ּובַ יֹּ֤ ום הָ ִראשון ִמ ְֹק ָרא־ ֹ
אֲ ֶ ֶׁ֣שר י ֵָא ֵכֶׁ֣ל ְלכָ ל־ ֶנפֶש ֶ֥הּוא לְבַ ַ֖דו יֵעָ ֶ ֶ֥שה ל ֶ ֶָֽכם:
ּוש ַמ ְר ָ֞ ֶתם ֶאת־
יכם ֵמ ֶ ֶׁ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ִׁ֑ריִם ְ
אות ֶ ַ֖
אתי ֶאת־צִ ְב ֵ
הוצ ִ
ת כִ י בְ עֶ צֶ ם ַהיֶׁ֣ ום הַ ֶזה ֵ ֶ֥
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת־הַ מַ צו ֒
(יז) ְ
עולם:
יכם ח ַ ֶ֥קת ָ ֶֽ
הַ יֶ֥ ום הַ זֶ ֶּ֛ה ְל ֹדר ֵֹת ֶ ַ֖
ח ֶדש בָ ָע ֶֶֽרב:
חדֶ ש בָ עֶ ֶרב ת ֹאכְ לַ֖ ּו מַ ִֹׁ֑צת עַַ֠ ד יֶׁ֣ ום ָה ֶא ָ ֹ֧חד וְ עֶ ְש ִ ֶּ֛רים לַ ַ֖ ֹ
שן בְ ַא ְרבָ עָ ה֩ עָ שָָּ֨ ר יֹּ֤ ום ַל ָּ֨ ֹ
(יח) בָ ִרא ֹׁ֡ ֹ
יכִׁ֑ם ִ ֶׁ֣כי׀ כָ ל־א ֵֹכֶׁ֣ל מַ ְחמֶ צֶ ת וְ נִכְ ְר ָ֞ ָתה ַהּנֶ ֹּ֤פֶש ַה ִהוא ֵמע ֲַדֶׁ֣ת י ְִש ָר ֵאל
אר ֶ֥ל ֹא ִי ָמ ֵ ַ֖צא בְ בָ ֵת ֶ
(יט) ִשבְ ַעֶׁ֣ת י ִָמים ְש ֹ
בַ גֵ ַ֖ר ּובְ ֶאזְ ַרֶ֥ח הָ ָ ֶֽא ֶרץ:
מוש ֶֹׁ֣ב ֵתי ֶכם ת ֹאכְ לַ֖ ּו מַ ֶֽצות :פ
ֹאכִׁ֑לּו בְ כֹל ְ
(כ) כָל־מַ ְח ֶ ַ֖מצֶ ת ֶׁ֣ל ֹא ת ֵ
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ּוקחּ֨ו ָל ֶכָ֥ם ֹצֶׁ֛אן לְ ִּמ ְש ְפחֹתי ֶכֵ֖ם וְ ַש ֲחטָּ֥ו הַ ִֽ ָפסַ ח( :כב)
(כא) ַוי ְִּק ָרָ֥א מ ֶֹשֶׁ֛ה לְ כָ ל־ז ְִּקנָ֥י י ְִּש ָראֵ֖ל ַו ֹיֹּ֣אמֶ ר ֲאל הֶ ֶ֑ם ִִּֽמ ְשכּ֗ו ְ
ל־שתֹּ֣י הַ ְמזּו ֹזֹ֔ת ִּמן־הַ ָדֵ֖ם אֲ ֶשֹּ֣ר בַ סָ ֶ֑ף
ּוטבַ לְ תֶ ם בַ דָ ֹּ֣ם אֲ ֶשר־בַ סַ ף֒ וְ ִּהגַ עְ תֶ ֶּ֤ם אֶ ל־הַ מַ ְשקוֹף ְואֶ ְ
ּולְ קַ ְחתֶ ֶּ֞ם אֲ ג ַֻדֹּ֣ת אז֗וֹב ְ
ת־מ ְצ ַר ִּים֒ וְ ָראָ ֶּ֤ה אֶ ת־הַ דָ ם עַ ל־הַ מַ ְשקֹ֔וֹף וְעַ ֵ֖ל
וְ אַ תֶ ֗ם לָ֥א תצְ אֶּׁ֛ו ִּאָ֥יש ִּמ ִֽ ֶפתַ ח־ביתֵ֖ ֹו עַ ד־ ִֹֽבקֶ ר(:כג) וְ עָ בַ ֹּ֣ר ְי ֹקוָק לִּ נְגֹ ֹּ֣ף אֶ ִּ
ּושמַ ְרתֶ ֵ֖ם אֶ ת־הַ ָדבָ ֹּ֣ר הַ ֶזֶ֑ה
ְשתֹּ֣י הַ ְמזּו ֹזֶ֑ת ּופָ סַ ֶּ֤ח ְי ֹקוָק עַ ל־ הַ פֶ ֹ֔תַ ח ְולֶּ֤א יִּתן הַ מַ ְש ִּחֹ֔ית ָל ֹבָ֥א אֶ ל־בָ תי ֶכֵ֖ם לִּ נ ִֽ ְֹגף( :כד) ְ
ּושמַ ְרתֶ ֵ֖ם אֶ ת־הָ ֲעבֹדָ ָ֥ה
לְ חָ ק־לְ ךָ֥ ּולְ בָ ֶנֵ֖יך עַ ד־ע ֹו ִֽ ָלם( :כה) ְוהָ ָיֶּ֞ה ִִּֽכי־תָ ֹבֹּ֣אּו אֶ ל־הָ אָ ֶ֗רץ אֲ ֶש֨ר יִּתֵּ֧ן ְי ֹק ָוֶׁ֛ק ָל ֶכֵ֖ם כַ אֲ ֶשֹּ֣ר ִּדבֶ֑ר ְ
ֹאמרָּ֥ו אֲ לי ֶכֵ֖ם בְ ני ֶכֶ֑ם מָ ֶׁ֛ה הָ ֲעבֹדָ ָ֥ה הַ ֹזֵ֖את ָל ִֽ ֶכם( :כז) ַו ֲאמַ ְרתֶ ֶּ֡ם ֶזִֽבַ ח־פֶ ֨סַ ח הּ֜וא ִֽ ַלי ֹק ָו֗ק אֲ ֶשֹּ֣ר
הַ ִֽ ֹזאת( :כו) וְ הָ ָיָ֕ה ִִּֽכי־י ְ
ת־מ ְצ ַ ֵ֖ריִּם ְואֶ ת־בָ תֹּ֣ינּו ִּה ִּצֶ֑יל ַו ִּי ֹקָ֥ד הָ עָ ֵ֖ם ַו ִּי ְִֽש ַתחֲוִֽ ּו( :כח) וַילְ כָּ֥ו ִֽ ַו ַי ֲעשֵּ֖ו
פָ ָּ֠סַ ח עַ ל־בָ תֶּ֤י בְ ִֽני־י ְִּש ָראל בְ ִּמצְ ַ ֹ֔ריִּם בְ נָגְ פָ֥ ֹו אֶ ִּ
בְ נֹּ֣י י ְִּש ָראֶ֑ל כַ אֲ ֶש֨ר ִּצ ָּוֵּ֧ה ְי ֹק ָוֶׁ֛ק אֶ ת־מ ֶֹשָ֥ה וְ ַא ֲה ֹרֵ֖ן כָ֥ן עָ ִֽשּו :ס
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א ֶש ֶׁ֖ר
ל־כ ְס ֔אוֹ ַ֚ ַעד ְבכִ֣ וֹ ר הַ ְש ִ֔בי ֲ
ה הַ יֹשִ֣ב ַע ִ
ל־בכוֹ ֘ר ְב ֶ ִ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֒ ִמ ְב ֹֹ֤כר ַפ ְרעֹ ֙
(כט) וַ יְ ִִ֣הי׀ ַבח ִ ֲִ֣צי הַ ַַּ֗ליְ לָה ַ ַֽויקֹוָ ֘ק ִה ָ ִ֣כה כָ ְ
ל־מ ְצ ַ ֔ריִ ם וַ ְת ִִ֛הי ְצ ָע ָ ֥קה גְ ד ָ ֶֹׁ֖לה ְב ִמ ְצ ָ ּ֑ריִ ם ִ ַֽכי־
ל־עבָ ָדי ֙ו וְ כָ ִ
ְב ִ֣בית הַ ּ֑בוֹ ר וְ ֶֹׁ֖כל ְבכ֥ וֹ ר ְבה ָ ַֽמה( :ל) וַ ָי ָָּ֨קם ַפ ְר ֹ֜עֹה ַַּ֗ליְ לָה ֹ֤הוא וְ כָ ֲ
ם־ב ִ֣ני יִ ְש ָראּ֑ל
ת ֶׁ֖ם ַג ְ
או ִמ ִ֣תוֹ ְך ַע ִ֔מי ַגם־אַ ֶ
֙אמ ֙ר ֹ֤קומו ְצ ֙
ין־ש ֶׁ֖ם ַֽמת( :לא) וַ ִי ְק ָר ֩א לְ מ ָּ֨ ֶֹשה ַֽולְ אַ ֲה ֹֹ֜רן ַַּ֗ליְ לָה וַ ֹי ֶ
ֲש ֥ר ַֽא ָ
ִ֣אין ֔ ַביִ ת א ֶ
אתִַֽי( :לג) וַ ֶתחַ ֱֹ֤זק
ת ֶׁ֖ם ַגם־ ֹ
ֲש ֥ר ִד ַב ְרתֶ ֶׁ֖ם וָ ּ֑לכו ו ַֽב ַר ְכ ֶ
ם־ב ַק ְרכֶ ֥ם ְקחִ֛ ו ַכא ֶ
ולְ כִ֛ ו ִע ְב ֥דו אֶ ת־יְ קָֹוֶׁ֖ק ְכ ַד ֶב ְר ֶ ַֽכם( :לב) ַגם־צֹאנְ ָּ֨ ֶכם ַג ְ
ם ַעל־הָ ָ ֔עם לְ ַמהֶׁ֖ר לְ ַש ְל ָ ִ֣חם ִמן־הָ אָ ֶּ֑רץ ִכ ֥י אָ ְמ ֶׁ֖רו ֻּכ ָל֥נו מתִַֽים:
ִמ ְצ ַר֙יִ ֙
ל־ש ְכ ָ ַֽמם:
ת ֶׁ֖ם ַע ִ
ארֹתִָ֛ם ְצ ֻּר ֥רֹת ְב ִש ְמלֹ ָ
ת־בצ ֶׁ֖קוֹ ֶ ִ֣ט ֶרם י ְֶח ָמּ֑ץ ִמ ְש ֲ
(לד) וַ ִי ָ֥שא הָ ָ ִ֛עם אֶ ְ
י־כסֶ ף ו ְכל֥י זָהָ ֶׁ֖ב ו ְש ָמ ַֹֽלת:
ֲלו ִמ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ְכל ֶ ִ֛
ֹש ּ֑ה ַ ַֽו ִי ְשא ֙
(לה) ו ְבני־יִ ְש ָרא ֥ל ָע ֶׁ֖שו ִכ ְד ַ ִ֣בר מ ֶ
ת־מ ְצ ָ ַֽריִ ם :פ
ַש ִאלּ֑ום ַ ַֽויְ נַ ְצלֶׁ֖ו אֶ ִ
(לו) ַ ַֽויק ָֹוָ֞ק נָ ַָּ֨תן אֶ ת־ח֥ן הָ ָ ִ֛עם ְבעינ֥י ִמ ְצ ַ ֶׁ֖ריִ ם וַ י ְ
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 .5שמות פרק יב
ְתה אֹתו ָ ַ֖אז
ַת־כִׁ֑סֶ ף ּומַ ל ָ ֶׁ֣
ָל־עֶ֥בֶ ד ִ ַ֖איש ִמ ְֹקנ ָ
ֹא־י ֹא ַכל ֶֽבו( :מד) וְ כ ֶ
ֹשה וְ ַאהֲ ֹרן ַ֖ז ֹאת ח ַ ֶׁ֣קת הַ ָ ִׁ֑פסַ ח ָכל־בֶ ן־נ ָ ֵַ֖כר ל ֶ֥
(מג) ו ַֹּ֤י ֹאמֶ ר ְיֹק ָוֹק ֶאל־מ ֶ ֶׁ֣
רּו־בו:
ֹא־תוציא ִמן־הַ ַ ֶּ֛ב ִית ִמן־הַ בָ ָ ַ֖שר ִׁ֑חּוצָ ה וְ ֶעַ֖צֶ ם ֶ֥ל ֹא ִת ְשבְ ֶֽ
ִ ֹ֧
ַל־בו( :מו) בְ ַ ֹּ֤ב ִית ֶאחָ ד י ֵָא ֵכל ל
ֹא־י ֹאכ ֶֽ
תושב וְ שָ ִ ַ֖כיר ל ֶֽ
ֶ֥י ֹא ַכל ֶֽבו( :מה) ָ ֶ֥
ֹק ִה ֹ֧מול לֶׁ֣ ו כָל־ ָז ָכר וְ ָאז ִי ְֹק ַרֶׁ֣ב ַל ֲעשֹתו וְ הָ יָ ַ֖ה כְ ֶאזְ ַרֶׁ֣ח
(מז) כָל־ע ַ ֲֶ֥דת ִי ְש ָר ֵ ַ֖אל ַיע ֲֶ֥שּו א ֶֹֽתו( :מח) וְ ִ ֶֽכי־יָגָּ֨ ּור ִא ְת ֶ֜ך ֵגר וְ ָעֶׁ֣שָ ה פֶסַ ח ַליֹק ָו ֒
ֹקוֶֹּ֛ק
תורה ַא ַחת י ְִהיֶ ַ֖ה ָ ֶֽל ֶאזְ ָ ִׁ֑רח וְ ַלגֵ ַ֖ר הַ גָ ֶ֥ר בְ תוכְ ֶ ֶֽכם( :נ) וַ ֶַֽֽ ַיע ֲַ֖שּו ָכל־בְ נֵ ֶׁ֣י ִי ְש ָר ֵ ִׁ֑אל כַאֲ ָּ֨ ֶשר צִ ּוָ ֹ֧ה יְ ָ
א־י ֹא ַכל ֶֽבו( :מט) ָ ֶׁ֣
הָ ָ ִׁ֑א ֶרץ וְ כָל־עָ ֵ ַ֖רל ֶֽל ֹ ֶ֥
ת־אהֲ ַ֖ ֹרן ֵ ֶ֥כן עָ ֶֽשּו :ס
ֹשה וְ ֶ ֶֽא ַ
ֶאת־מ ֶ ֶ֥
 .6שמות פרק יב
הוציא יְ ֹק ָוֶֹ֜ק ֶאת־בְ נֵ ֹ֧י ִי ְש ָר ֵ ֶּ֛אל ֵמ ֶ ֶ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַ ַ֖ר ִים עַ ל־צִ בְ א ָ ֶֹֽתם :פ
(נא) ַויְ ִהי בְ ֶעַ֖צֶ ם ַהיֶׁ֣ ום הַ זֶ ִׁ֑ה ָּ֨ ִ
 .7שמות פרק יג
ָאדֵ֖ם ּובַ בְ המָ ֶ֑ה לִּ ֵ֖י ִֽהּוא(:ג) ַו ֹי֨אמֶ ר ֹמ ֶש֜ה אֶ ל־הָ עָ ֗ם
ל־רחֶ ם בִּ בְ נֹּ֣י י ְִּש ָראֹ֔ל בָ ָ
(א) ַוי ְַדבָ֥ר ְי ֹק ָוֵ֖ק אֶ ל־מ ֶֹשָ֥ה לא ִֹֽמר( :ב) קַ דֶ ש־לִּ ֨י כָ ל־בְ כ֜וֹר פֶ ֶּ֤טֶ ר כָ ֶ
ָזכֶּ֞וֹר אֶ ת־הַ יֶּ֤וֹם הַ זֶה אֲ ֶש֨ר יְצָ אתֶ ֶּ֤ם ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם ִּמ ֹּ֣ב ית עֲבָ ִּדֹ֔ים כִּ ִּ֚י בְ ֹ ֹּ֣חזֶק ָיֹ֔ד הו ִֹּצֵּ֧יא ְי ֹק ָוֶׁ֛ק אֶ ְת ֶכֵ֖ם ִּמ ֶזֶ֑ה וְ לָ֥א יָאכֵ֖ל חָ ִֽמץ(:ד) הַ יֵ֖וֹם אַ תֶ ֹּ֣ם י ְֹצ ִּאֶ֑ים
ְבּוס י אֲ ֶש֨ר נ ְִּשבַ ֶּ֤ע לַאֲ בֹתֶ יך ָלֹּ֣תֶ ת ָלְֹ֔ך אֶ ֶֶׁ֛רץ זָבַ ָ֥ת חָ ָלֵ֖ב
ָאביב(:ה) וְ הָ ָיֹּ֣ה ִִּֽכי־י ְִִּֽביאֲ ךֹּ֣ ְי ֹק ָוֶּ֡ק אֶ ל־אֶ ֶֹּ֣רץ ִֽ ַהכְ ַנ ֲענִּי וְ הַ ִּח ִּת֨י וְ הָ ֱאמ ִֹּר֜י וְ הַ ִּחּוִּ ֹּ֣י וְ הַ י ִּ ֗
בְ ֹחֵ֖דֶ ש הָ ִִּֽ
ְּודבָ ֶ֑ש וְ עָ בַ ְדתָ ֶׁ֛ אֶ ת־הָ ֲעב ָֹדָ֥ה הַ ֹזֵ֖את בַ ֹח ֶָ֥דש הַ ִֽ ֶזה(:ו) ִּשבְ עַ ָ֥ת י ִָּמֵ֖ים תֹאכַ ֹּ֣ל מַ ֹצֶ֑ת ּובַ יוֹם הַ ְשבִּ י ִּעֹ֔י חַ ֵ֖ג לַי ֹק ִֽ ָוק( :ז) מַ צוֹת יִָֽאכֹ֔ל אֵ֖ת ִּשבְ עַ ֹּ֣ת
אתֵ֖י
הַ י ִָּמֶ֑ים וְ לִֽ א־י ָראֶ ֨ה לְ ך֜ חָ מ֗ץ וְ לִֽ א־י ָראֶ ָ֥ה לְ ךֶׁ֛ ְש ֹאֵ֖ר בְ כָ ל־גְ ֻב ִֽ ֶלך(:ח) וְ ִּהג ְַדתָ ֹּ֣ לְ בִּ נְ ךֹ֔ בַ יָ֥וֹם הַ הֵּ֖וא לא ֹמֶ֑ר בַ ֲעבֹּּ֣ור ֶז֗ה עָ ָשֶּ֤ה ְי ֹקוָק לִּ ֹ֔י בְ צ ִּ
ת
ִּמ ִּמ ְצ ִֽ ָריִּם(:ט) וְ הָ ָיה֩ לְ ך֨ לְ א֜וֹת עַ ל־י ְָדך֗ ּולְ זִּכָ רוֹן בֹּ֣ין עי ֶנֹ֔יך לְ מַ ֗עַ ן ִּת ְה ֶיֶׁ֛ה תו ַֹרָ֥ת ְי ֹק ָוֵ֖ק בְ ִּפֶ֑יך כִּ ִּ֚י בְ ָיֹּ֣ד ֲחז ָָקֹ֔ה הו ִִֹּֽצאֲ ךָ֥ ְי ֹק ָוֵ֖ק ִּמ ִּמ ְצ ִֽ ָריִּם(:י) וְ ָשמַ ְר ָ ֶׁ֛
אֶ ת־הַ חֻ ָקָ֥ה הַ ֹזֵ֖את לְ מ ֹוע ֲָדֶּ֑ה ִּמי ִָּמֵ֖ים י ִִָּֽמימָ ה :ס
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ל־פֶׁ֣טֶ ר׀
יֹקוִֹׁ֑ק וְ ָכ ֶ
ר־רחֶ ם ַ ֶֽל ָ
ָל־פטֶ ֶ ַ֖
ל־א ֶרץ ַ ֶֽהכְ ַנ ֲע ִני כַאֲ ֶ ֶּ֛שר ִנ ְש ַבֶ֥ע לְךַ֖ וְ ַ ֶֽלאֲ ב ֶ ִֹׁ֑תיך ּונְ ָתנָ ַּ֖ה ָ ֶֽלְך(:יב) וְ הַ עֲבַ ְר ָ ֶ֥ת כ ֶ ֶֽ
(יא) וְ הָ ָ֞ ָיה ִ ֶֽכי־ ְי ִ ֶֽבאֲ ךֹּ֤ יְֹקוָ ֹק ֶא ֶ ֶׁ֣
ם־ל ֹא ִתפְ ֶ ַ֖דה ַוע ֲַרפְ ִׁ֑תו וְ ָֹּ֨כל ְב ֶ֥כור ָא ָ ֶּ֛דם בְ בָ נֶ ַ֖יך
ֶ ֶׁ֣שגֶר בְ הֵ מָ ה אֲ ָּ֨ ֶשר י ְִהיֶ ֶ֥ה ְלךֶּ֛ הַ זְ ָכ ִ ַ֖רים ַליֹקוָ ֶֹֽק(:יג) וְ ָכ ֶ
ל־פֹּ֤טֶ ר חֲ מֹר ִתפְ ֶ ֶׁ֣דה ְבשֶ ה וְ ִא ֶ֥
יאנּו יְ ֹקוָ ֶֹּ֛ק ִמ ִמצְ ַ ַ֖ר ִים ִמ ֵבֶ֥ית עֲבָ ִ ֶֽדים(:טו)
חזֶֹק ָיד הוצִ ָ ֹ֧
ה־ז ֹאת וְ ָא ַמ ְר ָ ֶׁ֣ת ֵא ָליו ְב ֶׁ֣ ֹ
מר מַ ִׁ֑
ִתפְ ֶ ֶֽדה(:יד) וְ הָ ָ֞ ָיה ִ ֶֽכי־ ִי ְש ָא ְלךֶ֥ בִ ְנךֶּ֛ ָמ ָ ַ֖חר ֵלא ֶׁ֣ ֹ
ָל־בכור בְ ֶ ֶׁ֣א ֶרץ ִמצְ ַר ִים ִמבְ ֶֹ֥כר ָא ָ ַ֖דם וְ עַ ד־בְ ֶׁ֣כור ְבהֵ ָ ִׁ֑מה עַ ל־כֵן֩ אֲ ָּ֨ ִני ז ֶ֜ ֵֹבחַ ַ ֶֽליֹק ָוֹק כָל־
ְֹקוֹֹּ֤ק כ ְ
י־ה ְֹק ָ ֶׁ֣שה פ ְַרעֹה ְלשַ לְחֵ נ ּ֒ו ַויַהֲ ָֹּ֨רג י ָ
ַו ְי ִהי ִ ֶֽכ ִ
ְֹקוַֹ֖ק ִמ ִמצְ ָ ֶֽר ִים:
יאנּו י ָ
חזֶ ֹק ָיד הוצִ ָ ֶ֥
ֶפֹּ֤טֶ ר ֶרחֶ ם הַ זְ ָכ ִרים וְ כָל־בְ כֶ֥ ור בָ נַ ַ֖י ֶאפְ ֶ ֶֽדה(:טז) וְ הָ יָ ֹּ֤ ה לְאות עַ ל־יָ ֶׁ֣ ְַֽד ָכה ּולְטוטָ ַֹ֖פת ֵ ֶׁ֣בין עֵ ינֶ ִׁ֑יך כִִ֚ י בְ ֶׁ֣ ֹ
ס
 .9במדבר פרק לג
אשון ִ ֶֽממָ חֳ ַ ֶׁ֣רת הַ ֶפסַ ח י ְָצ ֹּ֤אּו בְ נֵ ֶֽי־ ִי ְש ָר ֵאל ְביָ ֶׁ֣ד ָרמָ ה לְעֵ ינֵ ַ֖י כָל־
חדֶ ש הָ ִר ִׁ֑
חדֶ ש ָה ִראשון בַ חֲ ִמ ָ ֶ֥שה עָ ָ ֶּ֛שר יַ֖ ום ַל ֶׁ֣ ֹ
(ג) ַוי ְִסעֹּ֤ ּו ֵ ֶֽמ ַרעְ ְמסֵ ס בַ ֶׁ֣ ֹ
ִמצְ ָ ֶֽר ִים:

