
                  פסח מצרים פרק יב פרשת בא 

 ִראׁשֹון: רֹאׁש ֳחָדִׁשים,  ַהֶּזה ָלֶכםַהחֶֹדׁש ב  .ֵלאמֹרְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים , ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה ְוֶאל- ֶאל' הַוּיֹאֶמר א

 ִאיׁש,  ָלֶהםְוִיְקחּו: ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה, ֶּבָעׂשֹר, ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר-ָּכל-ֶאל, ַּדְּברּו ג  .ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה, הּוא ָלֶכם

, ֵּביתֹו-  הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקרֹב ֶאלְוָלַקח- ִמְהיֹות ִמֶּׂשה, ַהַּבִיתִיְמַעט - ְוִאם ד  .ַלָּבִיתֶׂשה - בֹתָא-ְלֵביתֶׂשה 

ַהְּכָבִׂשים -ִמן; ִיְהֶיה ָלֶכם, ָנהָׁש- ָתִמים ָזָכר ֶּבןֶׂשה ה  .ַהֶּׂשה- ָּתכֹּסּו ַעל, ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו   : ְנָפׁשֹתְּבִמְכַסת

ּכֹל ְקַהל , אֹתֹוְוָׁשֲחטּו ; ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה, ְלִמְׁשֶמֶרת ָלֶכם ְוָהָיה ו   .ִּתָּקחּו, ָהִעִּזים-ּוִמן

, ַהָּבִּתים, ַעל-ַהַּמְׁשקֹוף-ְוַעל, ַהְּמזּוזֹתְׁשֵּתי -ְוָנְתנּו ַעל, ַהָּדם- ִמן, ְוָלְקחּו ז  .ֵּבין ָהַעְרָּבִים-ִיְׂשָרֵאל-ֲעַדת

         .ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו- ַעל, ּוַמּצֹותֵאׁש - ְצִלי :ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ַהָּבָׂשר- ֶאתְוָאְכלּו ח  .ָּבֶהם, יֹאְכלּו אֹתֹו-ֲאֶׁשר

- ְולֹא י   .ִקְרּבֹו-ְּכָרָעיו ְוַעל-ַעלרֹאׁשֹו , ֵאׁש- ִליְצ- ִּכי ִאם : ַּבָּמִיםּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל,  ָנאִמֶּמּנּוּתֹאְכלּו -ַאל ט

ָמְתֵניֶכם -ּתֹאְכלּו אֹתֹו, ְוָכָכה יא  .ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו, ּבֶֹקר-ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד; ּבֶֹקר-ַעד, ִמֶּמּנּותֹוִתירּו 

- ְבֶאֶרץְוָעַבְרִּתי יב  .' ַלההּואֶּפַסח , ם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹוןַוֲאַכְלֶּת;  ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכםְּבַרְגֵליֶכםַנֲעֵליֶכם , ֲחֻגִרים

ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה - ּוְבָכל; ְּבֵהָמה-ְוַעדֵמָאָדם , ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים-ְוִהֵּכיִתי ָכל,  ַהֶּזהַּבַּלְיָלה, ִמְצַרִים

ּוָפַסְחִּתי , ַהָּדם- ְוָרִאיִתי ֶאת, ָׁשם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַהָּבִּתיםַעל , ְלאֹת ָלֶכם ַהָּדם ְוָהָיה יג  .'ֲאִני ה, ְׁשָפִטים

,  ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹוןַהּיֹום ְוָהָיה יד   .ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְלַמְׁשִחיתִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף -ְולֹא; ֲעֵלֶכם

ַאְך ַּבּיֹום - ּתֹאֵכלּו ַמּצֹות,  ָיִמיםִׁשְבַעת טו  .הּו עֹוָלם ְּתָחֻּגֻחַּקת,  ְלדֹרֵֹתיֶכם :'ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה

, ִמּיֹום ָהִראׁשֹן- ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל, אֵֹכל ָחֵמץ-ָּכל ִּכי  :ִמָּבֵּתיֶכם ְּׂשאֹר ַּתְׁשִּביתּו, ָהִראׁשֹון

- ָּכל  :קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם- ִמְקָרא,  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי,קֶֹדׁש- ִמְקָרא,  ָהִראׁשֹוןּוַבּיֹום טז  .יֹום ַהְּׁשִבִעי-ַעד

, ַהַּמּצֹות- ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם יז . ֵיָעֶׂשה ָלֶכםְלַבּדֹוהּוא , ֶנֶפׁש-ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל- ֵיָעֶׂשה ָבֶהם-לֹא, ְמָלאָכה

-ְלדֹרֵֹתיֶכם, ַהּיֹום ַהֶּזה- ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת; ְצָרִיםִמ ֵמֶאֶרץִצְבאֹוֵתיֶכם - הֹוֵצאִתי ֶאת, ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

,  ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים :ַמּצֹת, ּתֹאְכלּו, ָּבֶעֶרב,  ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁשָּבִראׁשֹן יח  .עֹוָלםֻחַּקת 

ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא , אֵֹכל ַמְחֶמֶצת- ָּכלִּכי   :ְּבָבֵּתיֶכםלֹא ִיָּמֵצא , ְׂשאֹר- ָיִמיםִׁשְבַעת יט   .ָּבָעֶרב- ַלחֶֹדׁש

    .ַמּצֹות, ּתֹאְכלּו, יֶכםבֵֹתמֹוְׁש, ְּבכֹל; לֹא תֹאֵכלּו, ַמְחֶמֶצת-ָּכל כ . ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ ,ַּבֵּגר-ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעַדת 

   

ְוַׁשֲחטּו - ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכםּוְקחּו, ִמְׁשכּו   :אֶמר ֲאֵלֶהםַוּיֹ, ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל-  מֶֹׁשה ְלָכלַוִּיְקָרא כא

, ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת-ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל-ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל, ַּבַּסף-ֲאֶׁשרּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ,  ֲאֻגַּדת ֵאזֹובּוְלַקְחֶּתם כב .ַהָּפַסח

, ִמְצַרִים-ֶאתִלְנּגֹף , ' הְוָעַבר כג.ּבֶֹקר-ַעד-ֵּביתֹו-ִמֶּפַתחאּו ִאיׁש לֹא ֵתְצ, ְוַאֶּתם;  ֲאֶׁשר ַּבָּסףַהָּדם-ִמן

-ָלבֹא ֶאל, ַהַּמְׁשִחיתְולֹא ִיֵּתן , ַהֶּפַתח-ַעל, ' הּוָפַסח; ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת, ַהַּמְׁשקֹוף-ַהָּדם ַעל-ְוָרָאה ֶאת

, ָהָאֶרץ-ָתבֹאּו ֶאל-ִּכי ְוָהָיה כה   .עֹוָלם-ַעד, ְלָך ּוְלָבֶניָך- ְלָחק,  ַהֶּזהַהָּדָבר- ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם כד .ִלְנּגֹף ָּבֵּתיֶכם

   :יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם- ִּכי, ְוָהָיה כו  .ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת- ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם; ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר- ָלֶכם'ֲאֶׁשר ִיֵּתן ה

, ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים- ְבֵניָּבֵּתי-ַעלֲאֶׁשר ָּפַסח , 'ֶּפַסח הּוא ַלה- ֶזַבחַוֲאַמְרֶּתם כז .ָלֶכם, ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת

 ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר   :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,  ַוַּיֲעׂשּוַוֵּיְלכּו כח  .ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ַוִּיּקֹד ָהָעם;  ִהִּצילָּבֵּתינּו-ְוֶאת, ִמְצַרִים- ְּבָנְגּפֹו ֶאת

, ִמְצַרִיםְּבכֹור ְּבֶאֶרץ - ִהָּכה ָכל'ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוה ַוְיִהי כט          .ן ֵּכן ָעׂשּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹ- ֶאת'ה

 ַּפְרעֹה ַוָּיָקם ל   .ְּבכֹור ְּבֵהָמה, ְוכֹל;  ַהּבֹורְּבֵבית ֲאֶׁשרַעד ְּבכֹור ַהְּׁשִבי , ִּכְסאֹו- ִמְּבכֹר ַּפְרעֹה ַהּיֵֹׁשב ַעל

     .ָׁשם ֵמת-ֲאֶׁשר ֵאין, ַּבִיתֵאין - ִּכי :ְּבִמְצָרִים, ְגדָֹלהַוְּתִהי ְצָעָקה , ִמְצַרִים-יו ְוָכלֲעָבָד-הּוא ְוָכל, ַלְיָלה

ּוְלכּו ִעְבדּו ; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּגם, ַאֶּתם- ַּגם- ִמּתֹוְך ַעִּמיְּצאּוַוּיֹאֶמר קּומּו ,  ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלהַוִּיְקָרא לא

 ַוֶּתֱחַזק לג .אִֹתי-ַּגם, ּוֵבַרְכֶּתם; ָוֵלכּו,  ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתםְקחּוְּבַקְרֶכם -ַּגםצֹאְנֶכם - ַּגם לב .ֶּבְרֶכםְּכַד, 'ה- ֶאת
, ְּבֵצקֹו-  ָהָעם ֶאתַוִּיָּׂשא לד  .ֻּכָּלנּו ֵמִתים, י ָאְמרּוִּכ :ָהָאֶרץ- ִמןְלַׁשְּלָחםְלַמֵהר , ָהָעם-ִמְצַרִים ַעל

, ִמִּמְצַרִים, ַוִּיְׁשֲאלּו; ִּכְדַבר מֶֹׁשה, ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו- ּוְבֵני לה. ִׁשְכָמם- ַעל,  ְּבִׂשְמלָֹתםְצֻררֹת ִמְׁשֲארָֹתם ;ֶטֶרם ֶיְחָמץ

                     .ִיםִמְצָר-ֶאת, ַוְיַנְּצלּו; ַוַּיְׁשִאלּום- ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים, ֵחן ָהָעם- ֶאת ָנַתן 'ַוה לו  .ּוְׂשָמלֹת, ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב- ְּכֵלי

, ַרבֵעֶרב -ְוַגם לח  .ְלַבד ִמָּטף,  ַרְגִלי ַהְּגָבִריםֶאֶלףֵמאֹות -ְּכֵׁשׁש, ֻסּכָֹתה, ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס- ְבֵניַוִּיְסעּו לז

-  ַמּצֹותֻעגֹת, ִּמְצַרִיםַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמ- ֶאתַוּיֹאפּו לט  .ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמאֹד, ְוצֹאן ּוָבָקר, ָעָלה ִאָּתם

,  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלּומֹוַׁשב מ  .ָעׂשּו ָלֶהם- לֹא, ֵצָדה- ְוַגם, ְלִהְתַמְהֵמַּהְולֹא ָיְכלּו , גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים- ִּכי :ִּכי לֹא ָחֵמץ

, ַוְיִהי ;ָׁשָנה, ְוַאְרַּבע ֵמאֹות, ָׁשָנהץ ְׁשלִֹׁשים ִמֵּק, ַוְיִהי מא . ֵמאֹות ָׁשָנהְוַאְרַּבע, ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה-ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים

ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ , ' הּוא ַלהִׁשֻּמִרים ֵליל מב  .ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ  ,'ִצְבאֹות ה-ָּכל ָיְצאּו, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

                      .דֹרָֹתםְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְל-ִׁשֻּמִרים ְלָכל, 'ַלהַהַּלְיָלה ַהֶּזה - הּוא :ִמְצָרִים

  

 

 

 

 

 

 

גם בסיפור של 
הצלת לוט מסדום 

טוים של ישנם בי
להחזיק ולמהר 

 ַוַּיֲחִזיקּו: להוציא 
ַוָּיִאיצּו ...ָהֲאָנִׁשים

גם . ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט
שם מעין יציאת 

  .מצרים

ביטוי רק כאן ואצל 
טז , לוט בראשית יט

 ַוַּיֲחִזיקּו ַוִּיְתַמְהָמּה -
... ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו

גם שם . ַוּיִֹצֻאהּו
 .מעין יציאת מצרים

ביטוים דומים אצל 
, ג:  יטבראשית–לוט

  , ָאָפה ַוּיֹאֵכלּוּוַמּצֹות
 גם גדעון הכין מעין 

 ומצות -קרבן פסח 
  .יט, שופטים ו

לשון דומה בתיאור  
בעליית אברהם 

בראשית (ממצרים 
ַוַּיַעל ַאְבָרם  )ב-א, יג

 ְולֹוט ִעּמֹו...ִמִּמְצַרִים
ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד ...

   ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב
 -ן שם"וראה רמב

מעשה אבות סימן 
  .לבנים

 בראשית אצל לוט 
- ִּכי:יג , יט

 ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו
 -ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ֶאת

גם שם מעין פסח 
  ).עניין הצלה(

הביטויים הללו 
מקבילים לציווי 

אכילת המן בפרק 
לרמז שישנה , טז

הקבלה בין פסח 
ממחרת . לשבת
והוא יום (השבת 

) הראשון של פסח
סופרים את 

ומנה של , העומר
המן היה עומר 

 .לגולגולת

מנחות ומילים מקבילות :ג עמוד 
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Bo 
 
In this chapter we find at least three sets of language parallels that connect our 
parashah to other stories in the Torah.  
 
The first set of parallels offer similar words and phrases to the story of the 
heavenly manna that the Children of Israel ate during their trek through the 
desert (see Shemot, chapter 16). This points to similarities between two of God's 
clearest manifestations in history - Pesach, the holiday that celebrates God's 
miraculous participation in the daily events of human existence, and Shabbat, 
which celebrates God's creation of the world. See for example, the 
commandment of the Jews to remain in their homes at the time of the Exodus 
(verse 22) and compare to the story of the manna (16:29). 
 
The second set of parallels equates the Exodus story with the story in Sefer 
Bereshit that describes Lot escaping from the destruction in Sdom. Lot served 
the angels matzot (see 19:3 and Rashi who offers a simple anachronism "it was 
Passover"); delaying was impossible as expressed by a unique biblical word 
(compare Shemot 12:39 to Bereshit 19:16). 
 
The third set of parallels compares our story to that of Avraham leaving Egypt 
with great wealth (see Bereshit 13:1-2). See the Ramban in Bereshit 13, who 
introduces the expression ma'aseh avot siman le-banim - "the acts performed by 
the patriarchs foreshadow that of their descendants."    
 

 
What overarching concept is the Torah hinting at by use of these parallels? 
 
How is the archetype of national redemption as represented by the Exodus story 
connected with other stories of redemption in the Tanakh?  
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