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 לקטנים ולגדולים   -   9מס'  

 1השאלות והתשובות   –   נ"ך אזכורי יציאת מצרים בת 
 

יציאת מצרים היא מהאירועים המוזכרים ביותר בתנ"ך, בצורות שונות: כאזכור היסטורי של האירוע ולקחו,  

כחובה או רצון להודות לה', כקשור עם מצווה ממצוות התורה, כמצוות זכירה, בהקשר של דיני החג עצמו ועוד.  

 2זכורים בתורה. חידון על אזכורים אלה והפעם עם תנ"כים פתוחים ונתמקד בא - נערוך סיור 

לתת תמיד זכות קדימה לקטנים ואת המענה    – עוד זאת נזכיר, את הכלל החשוב: "בקטון החל ובגדול כילה"  

 3בסדר עולה של הגיל! כמשה שרעה את הצאן ולא כיוסף שהושיב את אחיו. 

ָזכֹור ֶאת־ : "גפסוק שמות פרק יג בפרשת בא,  - יציאת מצרים?ציווי לזכור את בתורה איפה נזכר בפעם הראשונה   .1

ית ֲעָבִדים  ". ַהּיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמִמְצַרִים ִמבֵּ

מצה שמורה,    –ואיפה כתוב שצריך לשמור את יום יציאת מצרים ואיך זה קשור לאחד מפריטי ליל הסדר?   .2

אִתי אֶ שמות יב יז: " יֶכם  ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַמּצֹות ִכי ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה הֹוצֵּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהּיֹום ַהֶזה ְלֹדֹרתֵּ יֶכם מֵּ ת ִצְבאֹותֵּ

 ֻחַקת עֹוָלם:  

ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה  פסוק מה: "מא  פרק  בראשית  יוסף,   -  ?וברגע האחרון הוציאו אותו ממצריםארץ מצרים",    על"יצא  מי   .3

ף ָצְפַנת ַפְענֵַּח   ם־יֹוסֵּ ף ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִיםשֵּ א יֹוסֵּ ן ֹאן ְלִאָשה ַוּיֵּצֵּ את ארונו  ו בני ישראל  והוציא   ".ַוִּיֶתן־לֹו ֶאת־ָאְסַנת ַבת־פֹוִטי ֶפַרע ֹכהֵּ

 ממצרים.  

על ארץ מצרים : היכן מוזכרת יציאה זו )לגדולים שיפסיקו להסתלבט על הקטנים( שאלה למטיבי לכת***  .4

 תהלים פא ו.  -בכתובים? 

א ְבתֹוְך ִמְצָרִים  ה'   ֹכה ָאַמרפסוק ד: "שמות פרק יא  הקב"ה במכת בכורות,    -מצרים"?    בתוך י "יצא  ומ .5  : "ַכֲחֹצת ַהַלְיָלה ֲאִני יֹוצֵּ

פסוק  בראשית פרק יג  אברהם אבינו,    -  מי הראשון שיצא ממצרים, נכון יותר עלה ממצרים וגם הוא ברכוש גדול? .6

 ". ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִמְצַרִים הּוא ְוִאְשתֹו ְוָכל־ֲאֶשר־לֹו ְולֹוט ִעמֹו ַהֶנְגָבה: "א

יציאת מצרים מתוארת בתורה לא רק ע"י הפועל "יצא", אלא גם ע"י פעלים אחרים. מה הם? איך קוראים   .7

ו  שמות פרק וארבע לשונות של גאולה,    -?  בשם כולל  להם חכמים ִמְצַרִים  ח: " -פסוקים  אִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת  ְוהֹוצֵּ

ֲעֹבָדָתם ְוָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְשָפִטים ְגֹדִלים: אִתי: "יםוסיפמ". והמהדרים  ְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם  ְוִהַּצְלִתי ֶאְתֶכם מֵּ בֵּ ",  ְוהֵּ

 .  ראה שם

  -    ?לוח השנהבואיך זה קשור    , מה הפסוקיה לעם ישראל אחרי יציאת מצריםמה התחנה הראשונה שצפו .8

ְבהֹוִציֲאָך  פסוק ה: "שמות פרק ג  חמישים ימי הספירה מפסח לשבועות. כך אומר ה' למשה בסנה,  שחל בתום  מתן תורה בהר סיני  

 ".ֶאת־ָהָעם ִמִמְצַרִים ַתַעְבדּון ֶאת־ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶזה

 -  האם יש יותר מאחד? ?בתורה הפסוק המדויקמהו סיפור יציאת מצרים, "ההגדה" נאמר בפירוש בתורה.  .9

אִתי ִמִמְצָרִים  ה'ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַבּיֹום ַההּוא לֵּאֹמר ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה  : "חפסוק  שמות פרק יג   ְוָהָיה  . ושישה פסוקים אחרי זה: "" ִלי ְבצֵּ

 
וכפי שהערנו בכל החידונים עד  ד לעורך החידון. יש דף מקביל שמכיל רק את השאלות, אותו ניתן לחלק בין המסובים.  עדף זה מיו   1

היום, עדיף לקיים את החידון בשאר סעודות החג ולא בליל הסדר שבד"כ עמוס בחידושים ופנינים שכל אחד מביא מבית חינוכו,  
 זמן, היום ארוך ... יותר   , ישלמחרת ליל הסדר גידולו, ומסורת משפחתו.

למען הקל על מתן התשובות, השאלות יהיו פחות או יותר לפי סדר החומשים והפרשות, אך פה ושם נרשה לעצמנו דילוגים קטנים.    2
 בחג הפסח.  מצוות לזכירת יציאת מצריםועל מנת להקל עוד יותר, ראו הדף 

 ראשונית לקהל המסובים: הסבר את המשפט האחרון! -וזו כבר שאלה מקדמית 3

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8
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ָליו ְבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו    ִכי־ִיְשָאְלָך ית ֲעָבִדים  ה'ִבְנָך ָמָחר לֵּאֹמר ַמה־ֹזאת ְוָאַמְרָת אֵּ ְוָאַמְרָת  : " דברים ו כא". ועוד אחד בספר  ִמִמְצַרִים ִמבֵּ

נּו   ". ִמִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה ה'ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים ַוֹּיִציאֵּ

, פסח, הצמו: מצע  חגקשורות ביציאת מצרים, חלק מהן נראה להלן. אם נתעלם ממצוות ה   מצוות רבות  .10

? רמז: שקשורה ביציאת מצרים  , מה המצווה הראשונה 1שראינו בשאלה מס'    הגדה, וגם ממצוות הזכירה

יֶניָך ְלַמַען ִתְהֶיה  : "שמות יג טמצוות תפילין, ככתוב ב  -  .איננה נוהגת בחג עצמוהיא   ין עֵּ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל־ָיְדָך ּוְלִזָכרֹון בֵּ

 ". ִמִמְצָרִים ה'ֲאָך יְבִפיָך ִכי ְבָיד ֲחָזָקה הֹוצִ   ה'תֹוַרת 

  חודש השני", "בחודש השלישי"הודש ניסן בו יצאנו ממצרים נקבע להיות "החודש הראשון" ומכאן ואילך "ח .11

וכו' הם אייר, סיון וכו'. מה הוא האירוע הראשון בתורה שאירע "בחודש השני" ליציאת מצרים, ומה אירע 

 שמות פרק יט.  –שמות פרק טז, מתן תורה  –המן נס  -? ליציאת מצרים "בחודש השלישי"

מה עם אזכורים של החודשים לפני *** עוד שאלה למטיבי לכת )לגדולים שיפסיקו להסתלבט על הקטנים(:   .12

כגון: "בחודש השני", "בחודש השביעי", "בחודש    ,"ראש חודשים  ה לכםזיציאת מצרים? לפני "החודש ה

הכוונה    –   רמז.הא  ? רמז: הדוגמא עצמה היכחודש הראשוןגם הם לפי נמנים לפי חודש ניסן  האם  ?  העשירי"

אם העולם נברא    מחלוקת ר' יהושע ור' אליעזרוההתחלה אם בניסן או בתשרי תלויה ב  אזכור החודשים במבול בפרשת נח.היא ל

 שם. בראשית ח ה והלאה רש"י ראו  האם המבול התחיל בחודש השני היינו אייר או חשוון.בתשרי או בניסן. 

יתרו,    -קרוב משפחה של משה שעד עכשיו לא שמע על יציאת מצרים!    –חזרה ל"קטון החל ובגדול כילה"   .13

ל ַעמֹו ִכי־הֹוִציא : "אפסוק  שמות פרק יח ת ָכל־ֲאֶשר ָעָשה ֱאֹלִהים ְלֹמֶשה ּוְלִיְשָראֵּ ן ֹמֶשה אֵּ ן ִמְדָין ֹחתֵּ ל    ה'ַוִּיְשַמע ִיְתרֹו ֹכהֵּ ֶאת־ִיְשָראֵּ

 ". ְצָרִיםִממִ 

ֶאֶרץ  הוֹ   ה'ִויַדְעֶתם ִכי  המן, שמות פרק טז: "  -גם הוא תזכורת ליציאת מצרים?    ,איזה לחם, חוץ מהמצה .14 ִציא ֶאְתֶכם מֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִיםֲאֶשר ֶהֱאַכְלִתי ֶאְתֶכם ַבִמְדָבר ְבהֹוצִ   ְלַמַען ִיְראּו ֶאת־ַהֶלֶחם...   ִמְצָרִים  ". יִאי ֶאְתֶכם מֵּ

יש הבדל בין דברות ספר שמות ודברות ספר דברים.  ֹ  - ? האם יציאת מצרים מופיעה בעשרת הדברות? אם כן, איפה .15

א  ה'ָאֹנִכי  בדיבר הראשון, "בשניהם מופיעה יציאת מצרים   ית ֲעָבִדיםֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוצֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמבֵּ בדברות ספר  אבל  ".  ִתיָך מֵּ

  ה' ְוָזַכְרָת ִכי־ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲאָך  : " טופסוק  דברים פרק ה  דברים מופיעה יציאת מצרים פעם שניה, במצוות השבת,  

ן ִצְּוָך  ֱאֹלֶהיָך ". וכאן אפשר לפתח דיון סביב השולחן על ההבדל ֱאֹלֶהיָך ַלֲעשֹות ֶאת־יֹום ַהַשָבת  ה' ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל־כֵּ

 בין דיבר השבת של שמות ובין זה של דברים. 

יֶהם ֲאֶשר    ה'ְוָיְדעּו ִכי ֲאִני  : "מו  שמות כט כן,  ֹ  -  קשורה במשכן? אם כן, הבא פסוק להוכחה.האם יציאת מצרים   .16 ֱאֹלהֵּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָשְכִני בְ  אִתי ֹאָתם מֵּ יֶהם ה'תֹוָכם ֲאִני הֹוצֵּ  ". ֱאֹלהֵּ

אחד היסודות החשובים ביותר בלוח השנה העברי, הוא שמירה על חג הפסח בחודש האביב. אזכור זה   .17

. 1  ציון מעולה.  –טוב מאד, שלושה    –, שניים  ציון עובר  –מופיע שלוש פעמים בתורה. מצאת אזכור אחד  

ד ֹחֶדש ָהָאִביב ִכי־בֹו ָיָצאָת מִ : "טו  שמות כג ִמְצָרִים ְוֹלא־יֵָּראּו  ֶאת־ַחג ַהַמּצֹות ִתְשֹמר ִשְבַעת ָיִמים ֹתאַכל ַמּצֹות ַכֲאֶשר ִצִּויִתָך ְלמֹועֵּ

יָקםפָ  ד ֹחֶדש ָהָאִביב ִכי ְבֹחֶדשֶאת־ַחג הַ : "שמות לד יח.  2".  ַני רֵּ  ָהָאִביב  ַמּצֹות ִתְשֹמר ִשְבַעת ָיִמים ֹתאַכל ַמּצֹות ֲאֶשר ִצִּויִתָך ְלמֹועֵּ

ֱאֹלֶהיָך ִמִמְצַרִים  ה'  ֱאֹלֶהיָך ִכי ְבֹחֶדש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך    ה'ָשמֹור ֶאת־ֹחֶדש ָהָאִביב ְוָעִשיָת ֶפַסח לַ : "א  דברים טז.  3".  ָיָצאָת ִמִמְצָרִים

 ".ָלְיָלה

התחלנו את הסדר לזה שהשנה  חשוב בלוח השנה העברי קשור בשאלה הקודמת ואיך זה קשור    מנגנוןאיזה   .18

  15, חל פסח בתאריך מאוחר בלוח הכללי )והיה לנו אדר ב'   עיבור השנה. והשנה שהייתה מעוברתֹ  -   ?בשעה מאוחרת יחסית

 ולכן ליל הסדר התחיל בשעה מאוחרת. סית יח היום כבר ארוך בו באפריל( ש
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חג השבועות. מה חסר? סוכות ו  פסח כמובן קשור ביציאת מצרים וגם ראינו כבר את הקשר למתן תורה .19

ְשבּו ִשְבַעת ָיִמים ָכל־ָהֶאְזָרחמג: "-מב  ויקרא כגֹ  - כמובן. איך גם חג הסוכות קשור ליציאת מצרים?   ל    ַבֻסֹכת תֵּ ְבִיְשָראֵּ

ֶאֶרץ ִמצְ  יְֵּשבּו ַבֻסֹכת: ל ְבהֹוִציִאי אֹוָתם מֵּ יֶכם ִכי ַבֻסכֹות הֹוַשְבִתי ֶאת־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ יֶכםְלַמַען יְֵּדעּו ֹדֹרתֵּ  ". ָרִים ֲאִני ה' ֱאֹלהֵּ

וב. אם "מאזני צדק" קשורה ביציאת מצרים. מצא היכן זה כת  -  שמירה על מידות ומשקלות, מסחר הוגן .20

ֹלא־ַתֲעשּו ָעֶול ַבִמְשָפט ַבִמָדה  לו: "-ויקרא פרק יט לה  -ֹ  א, תגלה שם עוד מצווה חשובה שקשורה ביציאת מצרים.צתמ

ֲאִני    ֹמאְזנֵּי ֶצֶדק ַאְבנֵּי־ֶצֶדק  ַבִמְשָקל ּוַבְמשּוָרה: ָלֶכם  ִיְהֶיה  ְוִהין ֶצֶדק  ֶצֶדק  יַפת  יֶכם ֲאֶשר־הֹוצֵּ   ה'אֵּ ִמְצָרִיםֱאֹלהֵּ ֶאֶרץ    ". אִתי ֶאְתֶכם מֵּ

ְכֶאְזָרח    ְוִכי־ָיגּור ִאְתָך גֵּר ְבַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתֹו:לד שם: "-לגוהמצווה הנוספת היא לא להונות את הגר ולאהוב אותו. פסוקים  

יֶכם ה'ָרִים ֲאִני ָלֶכם ַהגֵּר ַהָגר ִאְתֶכם ְוָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָך ִכי־גִֵּרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמצְ ִמֶכם ִיְהֶיה   ". ֱאֹלהֵּ

וגם איסור נשך וריבית קשורים ביציאת מצרים. מצא את המקור ותן הסבר משלך מה יכול להיות הקשר   .21

ויקרא פרק כה    -?  א נורא, חכה לשאלה הבאה(בין איסור נשך וריבית ובין יציאת מצרים )אם לא מצאת, ל

ן ָאְכֶלָך:לח: "-לזפסוקים   ן לֹו ְבֶנֶשְך ּוְבַמְרִבית ֹלא־ִתתֵּ ת ָלֶכם    ה'ֲאִני    ֶאת־ַכְסְפָך ֹלא־ִתתֵּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלתֵּ אִתי ֶאְתֶכם מֵּ יֶכם ֲאֶשר־הֹוצֵּ ֱאֹלהֵּ

 ".ַנַען ִלְהיֹות ָלֶכם לֵּאֹלִהיםֶאת־ֶאֶרץ כְ 

 -?  איזו מצווה שלא הזכרנו עד עכשיו שבוודאי הכי קשורה ליציאת מצרים! מה היא ואיפה היא נזכרת .22

בגלל שהיא בספר שמות וצמודה ליציאת מצרים, מופיע בברור בפרשת  אולי  מצוות היחס לעבד. מה שלא נזכר בפרשת משפטים,  ֹ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֹלא ִיָמְכרּו ִמְמֶכֶרת ָעֶבדפסוק מב: "  הפרק כבהר, סוף ספר ויקרא,   אִתי ֹאָתם מֵּ ם ֲאֶשר־הֹוצֵּ " ופסוק נה שם:  ִכי־ֲעָבַדי הֵּ

ֶאֶרץ ִמצְ " אִתי אֹוָתם מֵּ ם ֲאֶשר־הֹוצֵּ ל ֲעָבִדים ֲעָבַדי הֵּ יֶכם ה'ָרִים ֲאִני ִכי־ִלי ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ  ".  ֱאֹלהֵּ

 וב למה נזכרת יציאת מצרים במצוות מידות ומשקלות ובאיסור ריבית?האם עכשיו יש לך הסבר יותר ט .23

  -   מהו?  אולי השכיח ביותר שאנחנו אומרים פעמיים בכל יום!, בהקשר עם מצווה,  יציאת מצריםאזכור   .24

ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם    ה'ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת־ָכל־ִמְצֹות : "פרק טוסוף , פרשת שלח לך, ספר במדבר מצוות ציצית

לֵּא  ה'ֲאִני    ... ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ֶאְתֶכם מֵּ אִתי  יֶכם ֲאֶשר הֹוצֵּ יֶכםֱאֹלהֵּ ֲאִני ה' ֱאֹלהֵּ תשובה אפשרית נוספת: ברכות    ".ֹלִהים 

 או אמת ואמונה שלאחר קריאת שמע. קריאת שמע, ברכת אמת ויציב

ב .25 מצרים  יציאת  אזכור  אבל  מקדש,  שאין  בגלל  היום  מקיימים  שאיננו  הואמצווה  זו  מאד מוכר    מצווה 

ד ָאִבי ַוּיֵֶּרד  : "דברים פרק כו, פרשת כי תבא, ביכוריםֹ  -  . מהי המצווה? ציר מרכזי בהגדה בליל הסדרמשמש ו ֲאַרִמי ֹאבֵּ

עּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים ַוְיַענּונּו  ...  ִמְצַרְיָמה   ינּו    ה'ַוִנְצַעק ֶאל־...  ַוָּירֵּ י ֲאֹבתֵּ נּו  ...  ֱאֹלהֵּ ִמִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל   ה'ַוּיֹוִצאֵּ

 הגדה.וכל הדרשות ב ".ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים

ִכי ִתְקֹצר ְקִציְרָך  דברים פרק כד: "  -איך מצוות מתנות לעניים קשורה ליציאת מצרים ואיפה זה כתוב בתורה?   .26

ר ַאֲחֶריָך    ... ְבָשֶדָך ְוָשַכְחָת ֹעֶמר ַבָשֶדה ֹלא ָתשּוב ְלַקְחתֹו   יְתָך ֹלא ְתַפאֵּ ל ַאֲחֶריָך  ...  ִכי ַתְחֹבט זֵּ ְוָזַכְרָת ִכי  ...  ִכי ִתְבֹצר ַכְרְמָך ֹלא ְתעֹולֵּ

ן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַלֲעשֹות ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה:  ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל כֵּ

מי האיש שמזכיר את יציאת  מהנ"ך.  או שתיים  כולן מהתורה. בכ"ז שאלה  והשאלות  סיימנו את מכסת   .27

ומשתמש לתיאור שעבוד מצרים בביטוי "כור הברזל"? מי עוד משתמש חגיגי ורב רושם    מצרים באירוע

אָת  : "אפסוק נ  מלכים א פרק ח בירושלים.  מקדש  החנוכת  שלמה המלך, בטקס    -  בביטוי זה? ם ֲאֶשר הֹוצֵּ ִכי־ַעְמָך ְוַנֲחָלְתָך הֵּ

ֶאֶרץ־ִמְצַרִים ִמכּור  : "דפסוק  פרק יא    , ירמיהו  –". ומי עוד  ִמִמְצַרִים ִמתֹוְך כּור ַהַבְרֶזל יֶכם ְביֹום הֹוִציִאי־אֹוָתם מֵּ ֲאֶשר ִצִּויִתי ֶאת־ֲאבֹותֵּ

 ". ָלֶכם לֵּאֹלִהיםַהַבְרֶזל לֵּאֹמר ִשְמעּו ְבקֹוִלי ַוֲעִשיֶתם אֹוָתם ְכֹכל ֲאֶשר־ֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה 

בהלל,   -   )רק הצעירים בבקשה(. איפה מוזכרת יציאת מצרים בספר תהלים?מהנ"ך  אחרונה לצעירים    ושאלה .28

זפסוק א: "תהלים פרק קיד  ַעם ֹלעֵּ ית ַיֲעֹקב מֵּ ל ִמִמְצָרִים בֵּ את ִיְשָראֵּ  ". ְבצֵּ
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זה    קשר ליציאת מצרים. רמז:לה  במגילת רות שנקרא בעוד חמישים יום לא נזכרת יציאת מצרים, אבל יש   .29

זו המצווה הראשונה שמלמדים את    .שרות נהנתה ממנה  מצוות מתנות עניים לקט שכחה ופאה  -נזכר כבר בשאלה קודמת.  

ע"ב(. יש לכם רעיון למה זו המצווה הראשונה שמלמדים את הגר ואיך זה קשור ליציאת    גמרא יבמות מזמי שבא להתגייר )ב

 מצרים? 

יציאת מצרים מוזכרת בתורה גם בהקשר של חילול    !לזקנים ולחכמים שבחבורה  ,ושאלה באמת אחרונה .30

הוא   מיוהשם. ויש גם נביא שאומר שיציאת מצרים הייתה בכדי למנוע חילול השם. איפה האזכור בתורה,  

ל ֲאִני  לג: "-לב  ויקרא כבפרשת אמור,    -   הנביא ואיפה האזכור שלו? ם ָקְדִשי ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ   ה' ְוֹלא ְתַחְללּו ֶאת־שֵּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם לֵּאֹלִהים ֲאִני    ְמַקִדְשֶכם: ָוַאַעש ְלַמַען ְשִמי  : "טפסוק  יחזקאל פרק כ  הנביא יחזקאל.    ".   ה'ַהמֹוִציא ֶאְתֶכם מֵּ

ֶאֶרץ ִמְצרָ  ינֵּיֶהם ְלהֹוִציָאם מֵּ יֶהם ְלעֵּ ָמה ְבתֹוָכם ֲאֶשר נֹוַדְעִתי ֲאלֵּ ינֵּי ַהגֹוִים ֲאֶשר־הֵּ ל ְלעֵּ חֵּ  ". ִיםְלִבְלִתי הֵּ
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