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 תקציר   -   זכירת יציאת מצרים מצוות ל 

מצוות רבות קשורות בזכירת היותנו עבדים במצרים או זכירת צאתנו משם, שהם שני צדדים של אותה    מים ראשונים:

  עבדות  ן בזיכרורים שקשורים מכי מטבע. טרם הקריאה בדף זה מוזמנים הקוראים לנסות את כוחם הם: כמה מצוות הם 

ספרנו  אנחנו  וך דף זה לחידון נוסף לפסח, אולי ברוגע באחת מסעודות החג והמועד.  שר להפפאאו יציאת מצרים.    מצרים

  :כמושל יציאת מצרים  אזכורים כלליים    ללנו ברשימהלא כבהן נזכרת עבדות או יציאת מצרים בפירוש בפסוק.    מצוות  31

הקמת  ה ישראל )שמות יח א(,  רף למחניתרו המצטמב(, ירידת המן מן השמים )שמות טז ו(,    'ליל שימורים' )שמות יב

, תפילת משה בחטא העגל  (, דברים א כזבמדבר יא כיז ג,  שמות  לונות בני ישראל )המשכן והשראת השכינה )שמות(, ת

הקשורות לזכירת    רק מצוות עשה ולא תעשה  . מנינווכיוצא באלה  פרקים כג כד(, ברכות בלעם )במדבר  )שמות לב יא(

ולא נוסיף פירוש ודברי הסבר. בדף הנלווה    עפ"י חומשי התורהה אותן אחת לאחת,  נמנבדף זה    1. יציאת מצריםשעבוד או  

(, ויי - אוי   כל היודע על מצווה שהחמצנו )בפסח!ו, הוספנו פירושים, מדרשים והסברים.  הרחבה  –זכירת מצרים  למצוות  

 .ותבוא תעלה    –  תיראה ותימצאמצוות  בה    אנא יודיענו ונקיים

 המצה שמירת   –שמות יב יז . 1

י   כִּ ַהַמּצֹות  ת  אֶּ ם  תֶּ ַמרְׁ ַהּיֹום  ּושְׁ ם  צֶּ עֶּ ה  בְׁ ַהזֶּ ַהּיֹום  ת  אֶּ ם  תֶּ ַמרְׁ ּושְׁ ם  ָריִּ צְׁ מִּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ ם  אֹוֵתיכֶּ בְׁ צִּ ת  אֶּ י  הֹוֵצאתִּ ה  ַהזֶּ

ם ֻחַקת עֹוָלם:  ֹדֹרֵתיכֶּ  (. זי  )שמות יבלְׁ

 חמץאכילת איסור  מצוות ההגדה ו –ג   שמות יג. 2

ָצאתֶּ  ר יְׁ ה ֲאשֶּ ת ַהּיֹום ַהזֶּ ל ָהָעם ָזכֹור אֶּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ם מִּ ַוּיֹאמֶּ ַריִּ צְׁ מִּ ה  ם מִּ זֶּ ם מִּ כֶּ תְׁ יא ה' אֶּ ק ָיד הֹוצִּ ֹחזֶּ י בְׁ ים כִּ ֵבית ֲעָבדִּ

לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ:  וְׁ

 איסור בל ייראה ובל יימצא מצוות אכילת מצה,  –ח -ז גישמות . 3-4

ָכל גְׁ  ֹאר בְׁ ָך שְׁ ה לְׁ לֹא ֵיָראֶּ ָך ָחֵמץ וְׁ ה לְׁ לֹא ֵיָראֶּ ים וְׁ ַעת ַהָּימִּ בְׁ ָך:ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת שִּ גַ   ֻבלֶּ הִּ ָך ַבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר  וְׁ נְׁ בִּ ָת לְׁ דְׁ

ם ָריִּ צְׁ מִּ י מִּ ֵצאתִּ י בְׁ ה ָעָשה ה' לִּ  .ַבֲעבּור זֶּ

 מצוות ההגדה  –יג ח  שמות. 5

ם:  ָריִּ צְׁ מִּ י מִּ ֵצאתִּ י בְׁ ה ָעָשה ה' לִּ ָך ַבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור זֶּ נְׁ בִּ ָת לְׁ ַגדְׁ הִּ  וְׁ

 יןמצוות תפיל – ט שמות יג. 6

ָך לְׁ  ָהָיה לְׁ ָר וְׁ צְׁ מִּ ֲאָך ה' מִּ ָיד ֲחָזָקה הֹוצִּ י בְׁ יָך כִּ פִּ יֶּה תֹוַרת ה' בְׁ הְׁ ַמַען תִּ יָך לְׁ ָכרֹון ֵבין ֵעינֶּ זִּ ָך ּולְׁ ם: אֹות ַעל ָידְׁ  יִּ

 פדיון בכור אדם ובהמה  –טו -יג שמות יג. 7

תֹו וְׁ  ה ַוֲעַרפְׁ דֶּ פְׁ ם לֹא תִּ אִּ ה וְׁ שֶּ ה בְׁ דֶּ פְׁ ר ֲחֹמר תִּ טֶּ ָכל פֶּ כֹור ָאדָ וְׁ ה:ֹכל בְׁ דֶּ פְׁ יָך תִּ ָבנֶּ ָך ָמָחר ֵלאֹמר    ם בְׁ נְׁ ָך בִּ ָאלְׁ שְׁ י יִּ ָהָיה כִּ וְׁ

ים: ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ַריִּ צְׁ מִּ יָאנּו ה' מִּ ק ָיד הֹוצִּ ֹחזֶּ ָת ֵאָליו בְׁ ָאַמרְׁ ַוַּיֲהֹרג ה' ָכל    ַמה זֹאת וְׁ ֵחנּו  ַשלְׁ ֹעה לְׁ ָשה ַפרְׁ קְׁ י הִּ י כִּ הִּ ַויְׁ

ץ מִּ  רֶּ אֶּ כֹור בְׁ ֹכר בְׁ בְׁ ם מִּ ַריִּ ה: צְׁ דֶּ פְׁ כֹור ָבַני אֶּ ָכל בְׁ ים וְׁ ָכרִּ ם ַהזְׁ חֶּ ר רֶּ טֶּ י ֹזֵבַח ַלה' ָכל פֶּ ֵהָמה ַעל ֵכן ֲאנִּ כֹור בְׁ ַעד בְׁ  ָאָדם וְׁ

 הדיבר הראשון  –ג -א כשמות . 8

ר הֹוֵצאתִּ  יָך ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלהֶּ ה ֵלאֹמר: ָאֹנכִּ ים ָהֵאלֶּ ָברִּ ים ֵאת ָכל ַהדְׁ ַדֵבר ֱאֹלהִּ צְׁ ַויְׁ ץ מִּ רֶּ יֶּה  יָך ֵמאֶּ הְׁ ים לֹא יִּ ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ַריִּ

ים ַעל ָפָני:  ים ֲאֵחרִּ ָך ֱאֹלהִּ  לְׁ

 חג המצות   –  טו שמות כג. 9

י בֹו ָיָצאָת מִּ  יב כִּ ש ָהָאבִּ מֹוֵעד ֹחדֶּ ָך לְׁ יתִּ ּוִּ ר צִּ ים תֹאַכל ַמּצֹות ַכֲאשֶּ ַעת ָימִּ בְׁ ֹמר שִּ שְׁ ת ַחג ַהַמּצֹות תִּ לֹא יֵ אֶּ ם וְׁ ָריִּ צְׁ ָראּו  מִּ

 ם:ָפַני ֵריקָ 

 
ים כאמור באזכורים הצמודים  אזכורים )חיוביים( של זכרון יציאת מצרים. אנחנו מתמקד  60  -מכילה כוהרחבה  הספירה הכוללת    1

 למצווה מתרי"ג מצוות. 

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%94%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%94
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 הקמת המשכן, בניית בית המקדש –מו -מה שמות כט. 10

ים: ם ֵלאֹלהִּ י ָלהֶּ יתִּ ָהיִּ ָרֵאל וְׁ שְׁ ֵני יִּ תֹוְך בְׁ י בְׁ תִּ ָשַכנְׁ י    וְׁ נִּ ָשכְׁ ם לְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ י ֹאָתם ֵמאֶּ ר הֹוֵצאתִּ ם ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלֵהיהֶּ י ֲאנִּ עּו כִּ ָידְׁ וְׁ

ם: י ה' ֱאֹלֵהיהֶּ תֹוָכם ֲאנִּ  בְׁ

 שרצים איסור   –פרשת שמיני מה -יא מגרא ויק. 11

ַהֹשֵרץ   ץ  רֶּ ַהשֶּ ָכל  בְׁ ם  ֹשֵתיכֶּ ַנפְׁ ת  אֶּ צּו  ַשקְׁ תְׁ ָבם:ַאל  ם  ֵמתֶּ טְׁ נִּ וְׁ ם  ָבהֶּ אּו  ַטמְׁ תִּ לֹא  ם    וְׁ תֶּ שְׁ ַקדִּ תְׁ הִּ וְׁ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ ה'  י  ֲאנִּ י  כִּ

ת ַנפְׁ  אּו אֶּ ַטמְׁ לֹא תְׁ י וְׁ י ָקדֹוש ָאנִּ ים כִּ ֹדשִּ ם קְׁ יתֶּ יִּ הְׁ ץ:ֹשתֵ וִּ ץ ָהֹרֵמש ַעל ָהָארֶּ רֶּ ָכל ַהשֶּ ם בְׁ ם    יכֶּ כֶּ תְׁ ה אֶּ י ה' ַהַמֲעלֶּ י ֲאנִּ כִּ

צְׁ  ץ מִּ רֶּ י: ֵמאֶּ י ָקדֹוש ָאנִּ ים כִּ ֹדשִּ ם קְׁ יתֶּ יִּ הְׁ ים וִּ ם ֵלאֹלהִּ ֹית ָלכֶּ הְׁ ם לִּ  ַריִּ

 קלות שמירה על מידות ומש  – ול-לה ויקרא יט. 12

ָדה בַ  ָפט ַבמִּ שְׁ ל ַבמִּ שְׁ לֹא ַתֲעשּו ָעוֶּ שּוָרה:מִּ ֵני צֶּ   ָקל ּוַבמְׁ ק ַאבְׁ דֶּ ֵני צֶּ יןמֹאזְׁ הִּ ק וְׁ דֶּ ק ֵאיַפת צֶּ י ה'    דֶּ ם ֲאנִּ יֶּה ָלכֶּ הְׁ ק יִּ דֶּ צֶּ

ם:  ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ י אֶּ ר הֹוֵצאתִּ ם ֲאשֶּ  ֱאֹלֵהיכֶּ

 ול השם וקידוש השם ילח –לג  -לב ויקרא כב. 13

י בְׁ וְׁ  תִּ ַדשְׁ קְׁ נִּ י וְׁ שִּ ת ֵשם ָקדְׁ לּו אֶּ ַחלְׁ ם:תֹולֹא תְׁ כֶּ שְׁ ַקדִּ י ה' מְׁ ָרֵאל ֲאנִּ שְׁ ֵני יִּ ם  הַ   ְך בְׁ יֹות ָלכֶּ הְׁ ם לִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ יא אֶּ מֹוצִּ

י ה':  ים ֲאנִּ  ֵלאֹלהִּ

 מצוות הסוכה  –מג  -מב ויקרא כג. 14

בְׁ  בּו שִּ ָר   תעַ ַבֻסֹכת ֵתשְׁ זְׁ ים ָכל ָהאֶּ בּו ַבֻסֹכת: ָימִּ ָרֵאל ֵישְׁ שְׁ יִּ עּו  ח בְׁ ַמַען ֵידְׁ י ַבסֻ דֹ   לְׁ ם כִּ נֵ ֹרֵתיכֶּ ת בְׁ י אֶּ תִּ ָרֵאל  כֹות הֹוַשבְׁ שְׁ י יִּ

י ה' ֱאֹל ם ֲאנִּ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ י אֹוָתם ֵמאֶּ יאִּ הֹוצִּ ם:בְׁ  ֵהיכֶּ

 איסור ריבית ומצוות צדקה  –לח -לו ויקרא כה. 15

ַקח  ַתרְׁ תֹו נֶּ אִּ מֵ   ַאל תִּ ְך וְׁ ָמְך:שֶּ יָך עִּ ֵחי ָאחִּ יָך וְׁ ָיֵראָת ֵמֱאֹלהֶּ ית וְׁ ת  בִּ פְׁ כַ   אֶּ בִּ סְׁ ַמרְׁ ְך ּובְׁ שֶּ נֶּ ֵתן לֹו בְׁ ָך: ָך לֹא תִּ לֶּ ֵתן ָאכְׁ   ית לֹא תִּ

יֹות לָ  הְׁ ַנַען לִּ ץ כְׁ רֶּ ת אֶּ ם אֶּ ם ָלֵתת ָלכֶּ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ י אֶּ ר הֹוֵצאתִּ ם ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ים: ם כֶּ ֲאנִּ  ֵלאֹלהִּ

 שחרור עבדים ביובל –מב -מ כה ויקרא. 16

הְׁ  תֹוָשב יִּ יר כְׁ ָשכִּ ַנת ַהּיֹ כְׁ ָמְך ַעד שְׁ ָמְךיֶּה עִּ ל ֲאֻחַזת ֲאֹבָתיו    :ֵבל ַיֲעֹבד עִּ אֶּ תֹו וְׁ ַפחְׁ שְׁ ל מִּ ָשב אֶּ מֹו וְׁ ָמְך הּוא ּוָבָניו עִּ ָיָצא ֵמעִּ וְׁ

ר הֹוֵצא ָישּוב: י ֲעָבַדי ֵהם ֲאשֶּ ָר י תִּ כִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ד:ֹאָתם ֵמאֶּ ת ָעבֶּ רֶּ כֶּ מְׁ רּו מִּ ָמכְׁ ם לֹא יִּ  יִּ

 גאולת הקרובים  –ה נ-נד ויקרא כה. 17

ָגֵאל בְׁ  יִּ ם לֹא  אִּ נַ וְׁ שְׁ ָיָצא בִּ וְׁ ה  מֹו:ֵאלֶּ י אֹוָתם    ת ַהֹּיֵבל הּוא ּוָבָניו עִּ ר הֹוֵצאתִּ ֲעָבַדי ֵהם ֲאשֶּ ים  ָרֵאל ֲעָבדִּ שְׁ ֵני יִּ י בְׁ י לִּ כִּ

רֶּ  י ה' אֱ מִּ  ץֵמאֶּ ם ֲאנִּ ָריִּ ם:צְׁ  ֹלֵהיכֶּ

 מצוות ציצית   –מא -לט  במדבר טו.  18

צִּ  ם לְׁ ָהָיה ָלכֶּ ם  וְׁ יתֶּ אִּ ת ּורְׁ ת  יצִּ ם אֶּ תֶּ ַכרְׁ צְׁ ֹאתֹו ּוזְׁ לֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי  ֹות ה' וַ ָכל מִּ ם ֹאָתם וְׁ יתֶּ ם  ֲעשִּ ַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶּ ם וְׁ כֶּ ַבבְׁ לְׁ

ם: ים ַאֲחֵריהֶּ ם ֹזנִּ ר ַאתֶּ זְׁ  ֲאשֶּ ַמַען תִּ ת רּו ַועֲ כְׁ לְׁ ם אֶּ יתֶּ ם:שִּ ים ֵלאֹלֵהיכֶּ ֹדשִּ ם קְׁ יתֶּ יִּ הְׁ ֹוָתי וִּ צְׁ י ה' אֱ  ָכל מִּ ם אֲ ֲאנִּ ר  ֹלֵהיכֶּ שֶּ

רֶּ  ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ י אֶּ ַריִּ הֹוֵצאתִּ צְׁ יֹו ץ מִּ הְׁ י ה' ֱאֹלהֵ ם לִּ ים ֲאנִּ ם ֵלאֹלהִּ ם: ת ָלכֶּ  יכֶּ

 תרתי משמע  פסח שני –  יב-ט במדבר פרק ט.  19

ֵלאֹמר: ה  ֹמשֶּ ל  אֶּ ַדֵבר ה'  שְׁ דַ   ַויְׁ יִּ ֵני  בְׁ ל  אֶּ אֹו  ֵבר  ם  ָלכֶּ ֹחָקה  רְׁ ְך  רֶּ דֶּ בְׁ אֹו  ש  פֶּ ָלנֶּ ָטֵמא  יֶּה  הְׁ יִּ י  כִּ יש  אִּ יש  אִּ ֵלאֹמר  ָרֵאל 

ם וְׁ  ֹדֹרֵתיכֶּ ֻלהּו  :ַסח ַלה'ָעָשה פֶּ לְׁ ים יֹאכְׁ ֹררִּ ם ַיֲעשּו ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּומְׁ ַביִּ ָבָעה ָעָשר יֹום ֵבין ָהַערְׁ ַארְׁ י בְׁ ש ַהֵשנִּ לֹא    :ַבֹחדֶּ

ּנ מֶּ ירּו מִּ אִּ ַסח ַיֲעשּו ֹאתֹוַישְׁ ָכל ֻחַקת ַהפֶּ רּו בֹו כְׁ בְׁ שְׁ ם לֹא יִּ צֶּ עֶּ ר וְׁ  . ּו ַעד ֹבקֶּ

 הדיבר הרביעי בדברות פרשת ואתחנן השבת, מצוות –ו ט-יב דברים ה. 20

יָך: ָך ה' ֱאֹלהֶּ ּוְׁ ר צִּ שֹו ַכֲאשֶּ ַקדְׁ ת יֹום ַהַשָבת לְׁ י  ָשמֹור אֶּ ת ָימִּ יָת כָ ֲעֹבד וְׁ תַ   םֵששֶּ ָך:ָעשִּ תֶּ ַלאכְׁ י ַשָבת ַלה'    ל מְׁ יעִּ בִּ יֹום ַהשְׁ וְׁ

נְׁ  ָלאָכה ַאָתה ּובִּ ה ָכל מְׁ יָך לֹא ַתֲעשֶּ תֶּ ֱאֹלהֶּ ַעבְׁ ָך ּובִּ ֵגרְׁ ָך וְׁ ָך וְׁ תֶּ מְׁ הֶּ ָכל בְׁ ָך וְׁ ָך ַוֲחֹמרְׁ שֹורְׁ ָך וְׁ ָך ַוֲאָמתֶּ ַמַען  דְׁ יָך לְׁ ָערֶּ שְׁ ר בִּ ָך ֲאשֶּ



 תשע"ט פסח
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ָך   דְׁ ָך ָכמֹוָך:אֲ וַ ָינּוַח ַעבְׁ זָ  ָמתְׁ ָיד ֲחָזָקה ּובִּ וְׁ ָשם בְׁ יָך מִּ ֲאָך ה' ֱאֹלהֶּ ם ַוֹּיצִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ֹרַע נְׁ ַכרְׁ ל ֵכן  טּוָיה עַ זְׁ

ת יֹום ַהַשָבת: יָך ַלֲעשֹות אֶּ ָך ה' ֱאֹלהֶּ ּוְׁ  צִּ

 אהבת הגר –. דברים י יט 21

י  ת ַהֵגר כִּ ם אֶּ תֶּ ץרִּ גֵ ַוֲאַהבְׁ רֶּ אֶּ ם בְׁ יתֶּ ם: מִּ  ים ֱהיִּ ָריִּ  צְׁ

 מצוות נביא שקר, מסית ומדיח –ו  דברים פרק יג. 22

יא ַההּוא אֹו ֹחֵלם ַהֲחלֹום   ַהָּנבִּ י ַההּוא יּווְׁ ר ָסָרה ַעל ה'  ָמת כִּ בֶּ ֵבית    דִּ ָך מִּ ַהֹפדְׁ ם וְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ כֶּ תְׁ יא אֶּ ם ַהמֹוצִּ ֱאֹלֵהיכֶּ

ן  יֲחָך מִּ ַהדִּ ים לְׁ ָךדֶּ הַ ֲעָבדִּ ּוְׁ ר צִּ ְך ֲאשֶּ ָך: ה' רֶּ בֶּ רְׁ קִּ ָת ָהָרע מִּ ַערְׁ ת ָבּה ּובִּ כֶּ יָך ָללֶּ  ֱאֹלהֶּ

 דין מסית ומדיח  –יא   דברים יג. 23

קַ  תּוסְׁ ים:ֲאבָ ֹו בָ לְׁ ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ יֲאָך ֵמאֶּ יָך ַהמֹוצִּ יֲחָך ֵמַעל ה' ֱאֹלהֶּ ַהדִּ ֵקש לְׁ י בִּ ים ָוֵמת כִּ  נִּ

 שתחררשה מצוות הענקה לעבד –ו ט-גי דברים טו. 24

ּנּו ֵריָקם: חֶּ ַשלְׁ ָמְך לֹא תְׁ י ֵמעִּ שִּ ּנּו ָחפְׁ חֶּ ַשלְׁ י תְׁ כִּ יק לֹו  וְׁ ָך ַהֲעֵניק ַתֲענִּ ּצֹאנְׁ גָ מִּ ָך  ּומִּ נְׁ ן  רְׁ תֶּ יָך תִּ ָך ה' ֱאֹלהֶּ ר ֵבַרכְׁ ָך ֲאשֶּ בֶּ קְׁ ּיִּ  ּומִּ

ם וַ  לֹו: ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ָזַכרְׁ יָךּיִּ וְׁ ָך ה' ֱאֹלהֶּ דְׁ ה ַהּיֹום: עַ  פְׁ ת ַהָדָבר ַהזֶּ ָך אֶּ ַצּוְׁ י מְׁ  ל ֵכן ָאֹנכִּ

 ר השנהודש ועיבוקידוש הח  שמור את חודש האביב, מצוות –א  דברים טז. 25

יָך יֲאָך ה' ֱאֹלהֶּ יב הֹוצִּ ש ָהָאבִּ ֹחדֶּ י בְׁ יָך כִּ ַסח ַלה' ֱאֹלהֶּ יָת פֶּ ָעשִּ יב וְׁ ש ָהָאבִּ ת ֹחדֶּ ָלהמִּ מִּ  ָשמֹור אֶּ ם ָליְׁ ַריִּ  . צְׁ

 קרבן פסח  – ג  -ב דברים טז. 26

חַ  בְׁ ר יִּ יָך צֹאן ּוָבָקר ַבָמקֹום ֲאשֶּ ַסח ַלה' ֱאֹלהֶּ ָת פֶּ ָזַבחְׁ שַ וְׁ ים תֹאַכל   מֹו ָשם:ֵכן שְׁ ר ה' לְׁ ַעת ָימִּ בְׁ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ שִּ

רֶּ  ָפזֹון ָיָצאָת ֵמאֶּ חִּ י בְׁ י כִּ ם ֹענִּ חֶּ ַמַען תִּ מִּ  ץָעָליו ַמּצֹות לֶּ ם לְׁ ַריִּ כֹ צְׁ ֵמי ַחּיֶּיָך: זְׁ ם ֹכל יְׁ ַריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ָך ֵמאֶּ ת יֹום ֵצאתְׁ  ר אֶּ

 יום טוב, שמחת שת הרגליםחג השבועות, שלו –יב -י דברים טז. 27

יָך ָך ה' ֱאֹלהֶּ כְׁ ָברֶּ ר יְׁ ֵתן ַכֲאשֶּ ר תִּ ָך ֲאשֶּ ַבת ָידְׁ דְׁ ַסת נִּ יָך מִּ יָת ַחג ָשֻבעֹות ַלה' ֱאֹלהֶּ ָעשִּ ֵני    :וְׁ פְׁ ָת לִּ ָשַמחְׁ יָך ַאָתה  ה' אֱ וְׁ ֹלהֶּ

ַהגֵ  יָך וְׁ ָערֶּ שְׁ ר בִּ י ֲאשֶּ ַהֵלוִּ ָך וְׁ ָך ַוֲאָמתֶּ דְׁ ַעבְׁ ָך וְׁ תֶּ ָך ּובִּ נְׁ ַהּיָ ּובִּ יָך  תֹום וְׁ ר וְׁ ַחר ה' ֱאֹלהֶּ בְׁ ר יִּ ָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ בֶּ רְׁ קִּ ר בְׁ ָמָנה ֲאשֶּ ָהַאלְׁ

ַשֵכן  מֹו ָשם:לְׁ בֶּ  שְׁ י עֶּ ָת כִּ ָזַכרְׁ ָריִּ הָ  דוְׁ צְׁ מִּ יָת בְׁ ה: ָשמַ ם וְׁ יִּ ים ָהֵאלֶּ ת ַהֻחקִּ יָת אֶּ ָעשִּ ָת וְׁ  רְׁ

 במלחמה -פרשת שופטים א  כדברים . 28

חָ  לְׁ י ֵתֵצא ַלמִּ ָר ל אֹ ָמה עַ כִּ ָך וְׁ בֶּ ב ַעם ַר יְׁ כֶּ יָת סּוס ָורֶּ ם: אִּ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ ָך ֵמאֶּ ָמְך ַהַמַעלְׁ יָך עִּ י ה' ֱאֹלהֶּ ם כִּ יָרא ֵמהֶּ ָך לֹא תִּ מְׁ  ב מִּ

 עם העממים ון איסורי חית –ה -ד דברים כג. 29

קְׁ  ם בִּ י לֹא ָיבֹא ָלהֶּ ירִּ ַהל ה' ַגם דֹור ֲעשִּ קְׁ י בִּ י ּומֹוָאבִּ ם   ַעד עֹוָלם:ה'    ַהללֹא ָיבֹא ַעמֹונִּ כֶּ תְׁ מּו אֶּ דְׁ ר לֹא קִּ ַבר ֲאשֶּ   ַעל דְׁ

ם בַ בַ  ם ּוַבַמיִּ חֶּ ן בְׁ לֶּ ָעם בֶּ לְׁ ת בִּ יָך אֶּ ר ָשַכר ָעלֶּ ם ַוֲאשֶּ ָריִּ צְׁ מִּ ם מִּ כֶּ ֵצאתְׁ ְך בְׁ רֶּ ָך: דֶּ לֶּ ַקלְׁ ם לְׁ תֹור ֲאַרם ַנֲהַריִּ פְׁ  עֹור מִּ

 זכירת מרים, שמירה מנגע הצרעת  –ט  -ח דברים כד. 30

ַלֲעשֹות כְׁ מֶּ שָ הִּ  ֹאד וְׁ ֹמר מְׁ שְׁ ַגע ַהָּצַרַעת לִּ נֶּ כֶּ ל  כֹ ר בְׁ תְׁ ר יֹורּו אֶּ רּו ַלֲעשֹות:ֲאשֶּ מְׁ שְׁ ם תִּ יתִּ ּוִּ ר צִּ ם ַכֲאשֶּ ּיִּ וִּ ים ַהלְׁ ָזכֹור    ם ַהֹכֲהנִּ

ם:  ֵאת ָריִּ צְׁ מִּ ם מִּ כֶּ ֵצאתְׁ ְך בְׁ רֶּ ָים ַבדֶּ רְׁ מִּ יָך לְׁ ר ָעָשה ה' ֱאֹלהֶּ  ֲאשֶּ

 ושק שונים רי ע איסו –יח -יז דברים כד. 31

לֹא תַ  ַפט ֵגר ָיתֹום וְׁ שְׁ ה מִּ ָמָנה:בֹ חֲ לֹא ַתטֶּ ד ַאלְׁ גֶּ ָשם ל בֶּ יָך מִּ ָך ה' ֱאֹלהֶּ דְׁ פְׁ ם ַוּיִּ ַריִּ צְׁ מִּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ָזַכרְׁ י    וְׁ ַעל ֵכן ָאֹנכִּ

ה:  ת ַהָדָבר ַהזֶּ ָך ַלֲעשֹות אֶּ ַצּוְׁ  מְׁ

 מתנות עניים  –כב -יט דברים כד. 32



 תשע"ט פסח

 4מתוך    4עמ'  

 

י קְׁ   כִּ התִּ ר ַבָשדֶּ ָת ֹעמֶּ ָשַכחְׁ ָך וְׁ ָשדֶּ ָך בְׁ ירְׁ צִּ ֹ   ֹצר קְׁ תֹו    אל ַקחְׁ יָך  ָתשּוב לְׁ ָך ה' ֱאֹלהֶּ כְׁ ָברֶּ ַמַען יְׁ יֶּה לְׁ הְׁ ָמָנה יִּ ָלַאלְׁ ַלֵגר ַלָּיתֹום וְׁ

ֹכל   יָך:בְׁ הְׁ   ַמֲעֵשה ָידֶּ ָמָנה יִּ ָלַאלְׁ יָך ַלֵגר ַלָּיתֹום וְׁ ַפֵאר ַאֲחרֶּ ָך לֹא תְׁ ֹבט ֵזיתְׁ י ַתחְׁ יָך  : כִּ יֶּהכִּ עֹוֵלל ַאֲחרֶּ ָך לֹא תְׁ מְׁ ֹצר ַכרְׁ בְׁ י תִּ

ָמָנהּיָ לַ  ַלֵגר ָלַאלְׁ יֶּה: תֹום וְׁ הְׁ י מְׁ   יִּ ם ַעל ֵכן ָאֹנכִּ ָריִּ צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ יָת בְׁ ד ָהיִּ בֶּ י עֶּ ָת כִּ ָזַכרְׁ ה:וְׁ ת ַהָדָבר ַהזֶּ ָך ַלֲעשֹות אֶּ  ַצּוְׁ

 זכירת עמלק  –יט -יז דברים כה. 33

ר ָעשָ  ם:ֲעָמֵלק ַבדֶּ ָך  ה לְׁ ָזכֹור ֵאת ֲאשֶּ ָריִּ צְׁ מִּ ם מִּ כֶּ ֵצאתְׁ ְך בְׁ ְך ַויְׁ רְׁ קָ   רֲאשֶּ   רֶּ רֶּ ַאָתה ָעֵיף  ָך ַבדֶּ יָך וְׁ ים ַאֲחרֶּ ֱחָשלִּ ָך ָכל ַהּנֶּ ַזֵּנב בְׁ

לֹא ָיֵרא   ָיֵגַע וְׁ ים: וְׁ ר ה' אֱ   ֱאֹלהִּ ץ ֲאשֶּ יב ָבָארֶּ ָסבִּ יָך מִּ בֶּ ָכל ֹאיְׁ ָך מִּ יָך לְׁ יַח ה' ֱאֹלהֶּ ָהנִּ ָהָיה בְׁ ָתּה  יָך  ֹלהֶּ וְׁ שְׁ רִּ ָך ַנֲחָלה לְׁ ֹנֵתן לְׁ

ר ת ֵזכֶּ ה אֶּ חֶּ מְׁ ַתַחת ַהשָ מָ עֲ   תִּ ָכח:ֵלק מִּ שְׁ ם לֹא תִּ  ָמיִּ

 מצוות הביכורים  –ח -ה דברים כו. 34

ָת לִּ  ָאַמרְׁ יָת וְׁ ָענִּ ָעט ַויְׁ וְׁ ֵתי מְׁ מְׁ ָמה ַוָּיָגר ָשם בִּ ַריְׁ צְׁ ד מִּ י ַוֵּירֶּ י ֹאֵבד ָאבִּ יָך ֲאַרמִּ ֵני ה' ֱאֹלהֶּ יפְׁ גֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב: שָ    הִּ   ם לְׁ

עַ מִּ הַ   ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ים ַויְׁ רִּ נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה:ּנּונצְׁ תְׁ ל ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַוּיִּ   ּו ַוּיִּ ַעק אֶּ צְׁ ֵינּו  ַוּנִּ ת ָענְׁ א אֶּ ת ֹקֵלנּו ַוַּירְׁ ַמע ה' אֶּ שְׁ

ת ַלֲחֵצנּו: אֶּ ת ֲעָמֵלנּו וְׁ אֶּ ֵאנּו   וְׁ ַריִּ מִּ ה' מִּ ַוּיֹוצִּ ֹמָר צְׁ טּוָיה ּובְׁ ֹרַע נְׁ זְׁ ָיד ֲחָזָקה ּובִּ ֹאתֹות ּובְׁ גָ  אם בְׁ ים:ֹדל ּובְׁ תִּ  ֹמפְׁ

 וכשר   שמח חירות  ג  ח

 מחלקי המים 

ם  ריות שאמנ ואיסורי עגם ציוויים ומצוות כגון: מצוות המלך    צוינוי מים  מים אחרונים: במשוב שקבלנו מכמה וכמה שואב

 הרשימה.  הלא מזכירים במפורש את יציאת מצרים או עבדות מצרים, אבל אפשר שגם הם ברשימה. ונראה שעדיין לא סגור


