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בס"ד

Shira: The Lost Pesach of the Bnei Ephraim

Exodus 13:17-18 .1א. שמות י״ג:י״ז-י״ח 
ם ֱא$קים י ְּבַׁשַּל֣ח ַּפְרעֹ֮ה ֶאת־ָהָע֒ם  ְו$א־נָָח֣ (יז) ַויְִה֗
ר ֱא$קים י ׀ ָאַמ֣ י ָק֖רֹוב ֑הּוא ִּכ֣ ים ִּכ֥ ֶרץ ְּפִלְׁשִּת֔ ֶרL ֶא֣ ֶּד֚
יְָמה׃ בּו ִמְצָרֽ ה ְוָׁש֥ ם ִמְלָחָמ֖ ם ִּבְראָֹת֥ ם ָהָע֛ ֶּפֽן־יִּנֵָח֥

ר יַם־֑סּוף ֶרL ַהִּמְדָּב֖ ם ֶּד֥ ב ֱא$קים ׀ ֶאת־ָהָע֛ (יח) ַוּיֵַּס֨
יִם׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא֥ ים ָע֥לּו ְבנֵי־יְִׂשָרֵא֖ ַוֲחֻמִׁש֛

(17) And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that

God led them not by the way of the land of the Philistines, although

that was near; for God said: 'Lest the people regret when they see

war, and they return to Egypt.’ (18) But God led the people about, by

the way of the wilderness by the Red Sea; and the children of Israel

went up armed out of the land of Egypt.

שמות רבה כ׳:י״א ב.
(יא) "ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים" למה? אלא שטעו שבטו של אפרים ויצאו ממצרים, עד שלא

שלם הקץ ונהרגו מהם ל' רבוא. ולמה נהרגו? שחשבו מיום שנדבר אברהם בין הבתרים, וטעו ל'
שנה… והיו עצמותיהם שטוחין בדרך חמרים חמרים, שכבר היה להם ל' שנה שיצאו, עד שלא יצאו
אחיהם ממצרים. אמר הקדוש ברוך הוא: אם יראו ישראל עצמות בני אפרים שטוחין בדרך יחזרו
למצרים. למה הדבר דומה? למלך שנשא אשה, וביקש לילך למדינתו. הושיבה באפריון ולא הספיק
ליכנס למדינה, עד שמתה אשתו. קברה על פתח המדינה, ואחר כך נשא אחותה. אמר המלך: הריני

מסבבה, שלא תראה קברה של אחותה ותחזור לה. מה עשה? סיבבה מאחורי המדינה. כך אמר הקדוש
ברוך הוא: יהיו מסבבים את הדרך, כדי שלא יראו עצמות אחיהם מושלכין בדרך, ויחזרו למצרים. מה
עשה הקדוש ברוך הוא? נטל דמם של בני אפרים וטבל בו כליו כביכול, שנאמר (ישעיה סג, ב): מדוע
אדום ללבושך. אמר הקדוש ברוך הוא: איני מתנחם, עד שאנקום נקמתן של בני אפרים, שנאמר: ולא

נחם אלהים:

Ezekiel 37:1-14 .3ג. יחזקאל ל״ז:א׳-י״ד 
Lנִי ְּב֣תֹו נִי ְב֙רּוַח֙ ה' ַויְנִיֵח֖ ה ָעַל֮י יַד־ה' ַוּיֹוִצֵא֤ (א) ָהיְָת֣
ם נִי ֲעֵליֶה֖ ה ֲעָצֽמֹות׃ (ב) ְוֶהֱעִביַר֥ יא ְמֵלָא֥ ה ְוִה֖ ַהִּבְקָע֑
ה ה ַרּ֤בֹות ְמאֹ֙ד ַעל־ְּפֵנ֣י ַהִּבְקָע֔ יב ְוִהּנֵ֨ יב ׀ ָסִב֑ ָסִב֣
ם י ֶּבן־ָאָד֕ אֶמר ֵאַל֔ ֹ֣ ד׃ (ג) ַוּי ֹֽ ְוִהֵּנ֖ה יְֵבׁ֥שֹות ְמא
ה ר ֲאדָֹנ֥י ה' ַאָּת֥ ֶּלה ָואַֹמ֕ ֲהִתְחֶי֖ינָה ָהֲעָצ֣מֹות ָהֵא֑

ֶּלה א ַעל־ָהֲעָצ֣מֹות ָהֵא֑ י ִהּנֵָב֖ אֶמר ֵאַל֔ ֹ֣ יָָדְֽעָּת׃ (ד) ַוּי
ם ָהֲעָצמֹו֙ת ַהיְֵבׁ֔שֹות ִׁשְמ֖עּו ְּדַבר־ה' ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵליֶה֔
י ה ֲאנִ֜ ֶּלה ִהּנֵ֨ ה ָאַמ֙ר ֲאדָֹנ֣י ה' ָלֲעָצ֖מֹות ָהֵא֑ ֹ֤ (ה) ּכ
ים ם ִּגִד֜ יא ָבֶכ֛ם ֖רּוַח ִוְחיִיֶתֽם׃ (ו) ְונַָתִּת֩י ֲעֵליֶכ֨ ֵמִב֥
י י ֲעֵליֶכ֙ם ֔עֹור ְונַָתִּת֥ ר ְוָקַרְמִּת֤ ם ָּבָׂש֗ י ֲעֵליֶכ֣ ְוַֽהֲעֵלִת֧

(1) The hand of the LORD was upon me, and the
LORD carried me out in a spirit, and set me down
in the midst of the valley, and it was full of bones;
(2) and He caused me to pass by them round
about, and, behold, there were very many in the
open valley; and, lo, they were very dry. (3) And
He said unto me: ‘Son of man, can these bones
live?’ And I answered: ‘O Lord GOD, Thou
knowest.’ (4) Then He said unto me: ‘Prophesy
over these bones, and say unto them: O ye dry
bones, hear the word of the LORD: (5) Thus saith
the Lord GOD unto these bones: Behold, I will
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אִתי ם ִּכֽי־ֲאִנ֥י ה' (ז) ְונִֵּב֖ ם ִויַדְעֶּת֖ ָבֶכ֛ם ֖רּוַח ִוְחיִיֶת֑
ַעׁש יִתי ַוֽיְִהי־֤קֹול ְּכִהָּנְֽבִא֙י ְוִהּנֵה־ַר֔ ר ֻצֵּו֑ ַּכֲאֶׁש֣
יִתי ֶצם ֶאל־ַעְצֽמֹו׃ (ח) ְוָרִא֜ ַוִּתְקְר֣בּו ֲעָצ֔מֹות ֶע֖

ם ֖עֹור ם ֲעֵליֶה֛ ה ַוּיְִקַר֧ ר ָעָל֔ ם ִּגִדי֙ם ּוָבָׂש֣ ְוִהֵּנֽה־ֲעֵליֶה֤
א י ִהּנֵָב֖ אֶמר ֵאַל֔ ֹ֣ ין ָּבֶהֽם׃ (ט) ַוּי ְעָלה ְו֖רּוַח ֵא֥ ִמְלָמ֑

ר ֹֽה־ָאַמ֣ ָדם ְוָאַמְרָּת֨ ֶאל־ָה֜רּוַח ּכ א ֶבן־ָא֠ ֶאל־ָה֑רּוַח ִהּנֵָב֣
י ַּבֲהרּוִג֥ים ִאי ָה֔רּוַח ּוְפִח֛ ֹ֣ ע רּוחֹו֙ת ּב ׀ ֲאדָֹנ֣י ה' ֵמַאְרַּב֤
ם נִי ַוָּתבֹו֩א ָבֶה֨ ר ִצָּו֑ אִתי ַּכֲאֶׁש֣ ֶּלה ְוִיְֽחיּֽו׃ (י) ְוִהּנֵַּב֖ ָהֵא֖

יִל ָּג֥דֹול ם ַח֖ ָה֜רּוַח ַוִּיְֽח֗יּו ַוַּיַֽעְמדּ֙ו ַעל־ַרגְֵליֶה֔
ם ָהֲעָצ֣מֹות ד׃ (ס) (יא) ַוּיֹאֶמ֮ר ֵאַל֒י ֶּבן־ָאָד֕ ֹֽ ְמאֹד־ְמא
ים יְָבׁ֧שּו ָּמה ִהֵּנ֣ה אְֹמִר֗ ל ֵה֑ ית יְִׂשָרֵא֖ ֶּלה ָּכל־ֵּב֥ ָהֵא֔
נּו נִגְַזְ֥רנּו ָלֽנּו׃ (יב) ָלֵכ֩ן ה ִתְקָוֵת֖ ינּו ְוָאְבָד֥ ַעְצמֹוֵת֛
י ֹֽה־ָאַמ֮ר ֲאדָֹנ֣י ה' ִהּנֵ֩ה ֲאנִ֨ ם ּכ א ְוָאַמְרָּת֜  ֲאֵליֶה֗ ִהּנֵָב֨

ם י ֶאְתֶכ֛ם ִמִּקְברֹוֵתיֶכ֖ ם ְוַהֲעֵליִת֥ ַח ֶאת־ִקְבֽרֹוֵתיֶכ֗ פֵֹת֜
ת יְִׂשָרֵאֽל׃ (ס) (יג) ם ֶאל־ַאְדַמ֥ י ֶאְתֶכ֖ י ְוֵהֵבאִת֥ ַעִּמ֑
ם י ֶאת־ִקְבֽרֹוֵתיֶכ֗ י ה' ְּבִפְתִח֣ ם ִּכֽי־ֲאִנ֣ ִוֽיַדְעֶּת֖

י ם ַעִּמֽי׃ (יד) ְונַָתִּת֨ י ֶאְתֶכ֛ם ִמִּקְברֹוֵתיֶכ֖ ּוְבַהֲעלֹוִת֥
ם ם ַעל־ַאְדַמְתֶכ֑ י ֶאְתֶכ֖ ם ְוִהּנְַחִּת֥ י ָבֶכ֙ם ִוְחיִיֶת֔ רּוִח֤

יִתי נְֻאם־ה' (פ) ְרִּתי ְוָעִׂש֖ י ה' ִּדַּב֥ ם ִּכי־ֲאִנ֧ ִויַדְעֶּת֞

cause breath to enter into you, and ye shall live.
(6) And I will lay sinews upon you, and will bring
up flesh upon you, and cover you with skin, and
put breath in you, and ye shall live; and ye shall
know that I am the LORD.’ (7) So I prophesied as
I was commanded; and as I prophesied, there was
a noise, and behold a commotion, and the bones
came together, bone to its bone. (8) And I beheld,
and, lo, there were sinews upon them, and flesh
came up, and skin covered them above; but there
was no breath in them. (9) Then said He unto me:
‘Prophesy unto the breath, prophesy, son of man,
and say to the breath: Thus saith the Lord GOD:
Come from the four winds, O breath, and breathe
upon these slain, that they may live.’ (10) So I
prophesied as He commanded me, and the breath
came into them, and they lived, and stood up upon
their feet, an exceeding great host. (11) Then He
said unto me: ‘Son of man, these bones are the
whole house of Israel; behold, they say: Our
bones are dried up, and our hope is lost; we are
clean cut off. (12) Therefore prophesy, and say
unto them: Thus saith the Lord GOD: Behold, I
will open your graves, and cause you to come up
out of your graves, O My people; and I will bring
you into the land of Israel. (13) And ye shall
know that I am the LORD, when I have opened
your graves, and caused you to come up out of
your graves, O My people. (14) And I will put
My spirit in you, and ye shall live, and I will
place you in your own land; and ye shall know
that I the LORD have spoken, and performed
it, saith the LORD.’

סנהדרין צ״ב ב ד.
סבר לה כמאן דאמר באמת משל היה דתניא ר"א אומר מתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם
ואמרו שירה ומתו מה שירה אמרו ה' ממית בצדק ומחיה ברחמים ר' יהושע אומר שירה זו אמרו
(שמואל א ב, ו) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל ר' יהודה אומר אמת משל היה אמר לו רבי

נחמיה אם אמת למה משל ואם משל למה אמת אלא באמת משל היה ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי אומר
מתים שהחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות עמד ר"י בן בתירא על
רגליו ואמר אני מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם ומאן נינהו מתים שהחיה
יחזקאל אמר רב אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו שנאמר (דברי הימים א ז, כ) ובני אפרים שותלח
וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו וזבד בנו ושותלח בנו ועזר (ואלעזר) [ואלעד] והרגום אנשי
גת הנולדים בארץ וגו' וכתיב (דברי הימים א ז, כב) ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו
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לנחמו

Exodus 13:3-14 .5ה. שמות י״ג:ג׳-י״ד 
ר ם זָ֞כֹור ֶאת־ַהּ֤יֹום ַהּזֶ֙ה ֲאֶׁש֨ ה ֶאל־ָהָע֗ אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ (ג) ַוּי
יא ד הֹוִצ֧ זֶק יָ֔ ֹ֣ י ְּבח ים ִּכ֚ ית ֲעָבִד֔ יִ֙ם ִמֵּב֣ ם ִמִּמְצַר֙ יְָצאֶת֤
ם ל ָחֵמֽץ׃ (ד) ַהּ֖יֹום ַאֶּת֣ ם ִמֶּז֑ה ְו֥$א יֵָאֵכ֖ ה' ֶאְתֶכ֖
ֶדׁש ָהָאִבֽיב׃ (ה) ְוָהָי֣ה ִכֽי־יְִבֽיֲאr֣ ה' ֹ֖ ים ְּבח יְֹצִא֑

י י ְוַהיְבּוִס֗ י ְוַהִחִּו֣ י ְוָהֱאמִֹר֜ ְּכנֲַענִי ְוַהִחִּת֨ ֶרץ ַהֽ֠ ֶאל־ֶא֣
ב ת ָחָל֖ ֶרץ זַָב֥ L ֶא֛ יr֙ ָלֶ֣תת ָל֔ ע ַלֲאבֶֹת֙ ר נְִׁשַּב֤ ֲאֶׁש֨

ֶדׁש ַהֶּזֽה׃ (ו) ֹ֥ את ַּבח ֹ֖ ה ַהּז ׁש ְוָעַבְדָּת֛ ֶאת־ָהֲעבָֹד֥ ּוְדָב֑
ג ַליהָוֽה׃ י ַח֖ ת ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔ ֹ֑ ל ַמּצ ים ּתֹאַכ֣ ת יִָמ֖ ִׁשְבַע֥
r֜ה ְל ים ְוֽ$א־יֵָרֶא֨ ת ַהּיִָמ֑ ת ִׁשְבַע֣ ל ֵא֖ (ז) ַמּצֹו֙ת ֵיָֽאֵכ֔
ר ְּבָכל־ְּגֻבֶלrֽ׃ (ח) ְוִהַּגְדָּת֣ ֹ֖ ה ְלr֛ ְׂשא ץ ְוֽ$א־יֵָרֶא֥  ָחֵמ֗
י ה ה' ִל֔ ה ָעָׂש֤ ר ַּבֲע֣בּור זֶ֗ ֹ֑ ְלִבנaְ֔  ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ֵלאמ
aְ֗ל֜אֹות ַעל־יְָד a֨יִם׃ (ט) ְוָהיָ֩ה ְל י ִמִּמְצָרֽ ְּבֵצאִת֖

aי ת ה' ְּבִפ֑ ַען ִּתְהֶי֛ה ּתֹוַר֥ יa ְלַמ֗ ין ֵעינֶ֔  ּוְלזִָּכרֹו֙ן ֵּב֣
יִם׃ (י) ְוָׁשַמְרָּת֛ ה הֹוִצֲֽאa֥ ה' ִמִּמְצָרֽ י ְּבָי֣ד ֲחזָָק֔ ִּכ֚

ים יִָמֽיָמה׃ (ס) (יא) ּה ִמּיִָמ֖ את ְלמֹוֲעָד֑ ֹ֖ ה ַהּז ֶאת־ַהֻחָּק֥
r֖ע ְל ר נְִׁשַּב֥ י ַּכֲאֶׁש֛ ֶרץ ַהְּֽכנֲַענִ֔ ה ִּכֽי־יְִבֲֽאr֤ ה' ֶאל־ֶא֣ ְוָהיָ֞
ֶחם יr ּונְָתָנּ֖ה ָלLֽ׃ (יב) ְוַהֲעַבְרָּת֥ ָכל־ֶּפֶֽטר־ֶר֖  ְוַלֲֽאבֶֹת֑
ים ר יְִהֶי֥ה ְלr֛ ַהּזְָכִר֖ ה ֲאֶׁש֨ גֶר ְּבֵהָמ֗ ֶטר ׀ ֶׁש֣ ַלֽה' ְוָכל־ֶּפ֣
ה ְוִאם־֥$א ה ְבֶׂש֔ ֶטר ֲחמֹ֙ר ִּתְפֶּד֣ ַליהָוֽה׃ (יג) ְוָכל־ֶּפ֤

ם ְּבָבֶנ֖יr ִּתְפֶּדֽה׃ (יד) ל ְּב֥כֹור ָאָד֛ ֹ֨ ה ַוֲעַרְפּ֑תֹו ְוכ ִתְפֶּד֖
את ֹ֑ ר ַמה־ּז ֹ֣ ר ֵלאמ ה ִּכֽי־יְִׁשָאְלa֥ ִבנaְ֛ ָמָח֖ ְוָהיָ֞
יִם נּו ה' ִמִּמְצַר֖ ד הֹוִציָא֧ זֶק יָ֗ ֹ֣ יו ְּבח ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֔

ית ֲעָבִדֽים׃ ִמֵּב֥

(3) And Moses said unto the people: ‘Remember this day, in which ye came

out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the

LORD brought you out from this place; there shall no leavened bread be

eaten. (4) This day ye go forth in the month Abib. (5) And it shall be when

the LORD shall bring thee into the land of the Canaanite, and the Hittite,

and the Amorite, and the Hivite, and the Jebusite, which He swore unto thy

fathers to give thee, a land flowing with milk and honey, that thou shalt

keep this service in this month. (6) Seven days thou shalt eat unleavened

bread, and in the seventh day shall be a feast to the LORD. (7) Unleavened

bread shall be eaten throughout the seven days; and there shall no leavened

bread be seen with thee, neither shall there be leaven seen with thee, in all

thy borders. (8) And thou shalt tell thy son in that day, saying: It is because

of that which the LORD did for me when I came forth out of Egypt. (9)

And it shall be for a sign unto thee upon thy hand, and for a memorial

between thine eyes, that the law of the LORD may be in thy mouth; for

with a strong hand hath the LORD brought thee out of Egypt. (10) Thou

shalt therefore keep this ordinance in its season from year to year. (11) And

it shall be when the LORD shall bring thee into the land of the Canaanite,

as He swore unto thee and to thy fathers, and shall give it thee, (12) that

thou shalt set apart unto the LORD all that openeth the womb; every

firstling that is a male, which thou hast coming of a beast, shall be the

LORD’s. (13) And every firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb;

and if thou wilt not redeem it, then thou shalt break its neck; and all the

first-born of man among thy sons shalt thou redeem. (14) And it shall be

when thy son asketh thee in time to come, saying: What is this? that thou

shalt say unto him: By strength of hand the LORD brought us out from

Egypt, from the house of bondage;

רמב"ן על שמות י״ב:מ״ב ו.
(מג) וטעם הוא הלילה הזה לה' שמורים לכל בני ישראל לדורותם שזה הלילה שהיה שמור לשם
להוציאם ממצרים הוא לה', כלומר מקודש לשמו, שמורים לכל בני ישראל לדורותם, שישמרו

אותו לעבוד בו לפניו באכילת הפסח וזכירת הנסים, ולתת הלל והודאה לשמו…:
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Except from a letter of consolation sent by Rav Yonason Eibeshutz to his sister-in-law: 
 
האם אין להקב"ה צער כאשר האדם מצטער, וביותר צער אלמנות ויתומים שלא טעמו טעם חטא. הקב"ה מצטער
על עובד ע"ז ומגדף ה׳ שנסקל בב"ד ונתלה והקב"ה אומר קלני מראשי, והרבה יותר בצער כזה וכמו שנאמר בכל
צרתם לו צר (ישעיה סג). והקב"ה אינו כבשר ודם שאינו ביכולת לשנות ולבטל צערו, הוא יכול לשגות הכל. ועל
כן קל להבין שאלמלא מצא שזאת היא החסד והטובה השלימה בודאי לא היה מביא צער כזה, אלא הוא מצא
.שזאת מביא רק לטובה, גם אם זה בא בלי ספק ביסורים גדולים

פסחים נ׳ א ז.
אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב

והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב
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