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ר אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי "מזכירין יציאת מצרים בלילות א 'מתני

למען תזכור את יום צאתך  (ג, דברים טז)' שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנא

ז כל להביא "א ימי חייך העוה"וחכ מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות

 :לימות המשיח

תניא אמר להם בן זומא לחכמים וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח והלא כבר נאמר ' גמ

אשר העלה את בני ישראל מארץ ' ולא יאמרו עוד חי ה' הנה ימים באים נאם ה (ז, ירמיהו כג)

אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ' ים כי אם חי המצר

הדחתים שם אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר 

לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם  (י, בראשית לה)ויציאת מצרים טפל לו כיוצא בו אתה אומר 

לא שיעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו וכן הוא אומר  ישראל יהיה שמך

אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו אל תזכרו ראשונות זה שעבוד  (יח, ישעיהו מג)

הנני עושה חדשה עתה תצמח  (יט, ישעיהו מג)יציאת מצרים מלכיות וקדמוניות אל תתבוננו זו 

מגוג משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב תני רב יוסף זו מלחמת גוג ו

וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה זאב פגע בו ארי וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה ארי 

פגע בו נחש וניצל ממנו שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש אף כך ישראל צרות 

 :אחרונות משכחות את הראשונות

שה אב לכל העולם אברם הוא אברהם בתחלה נעשה אב לארם ולבסוף נע (כז, דברי הימים א א)

 :כולו שרי היא שרה בתחלה נעשית שרי לאומתה ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו

והיה שמך אברהם  (ה, בראשית יז)כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה שנאמר . תני בר קפרא

שמך אברם אלא מעתה [ את]ולא יקרא עוד  (ה, בראשית יז)רבי אליעזר אומר עובר בלאו שנאמר 

שרי אשתך לא  (טו, בראשית יז)הקורא לשרה שרי הכי נמי התם קודשא בריך הוא אמר לאברהם 

נ שאני התם דהדר אהדריה "תקרא את שמה שרי כי שרה שמה אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב ה

ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב מתיב רבי  (ב, בראשית מו)קרא דכתיב 

האלהים אשר בחרת באברם ' אתה הוא ה (ז, נחמיה ט)יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוסי בר זבידא 

 :עיקראאמר ליה התם נביא הוא דקא מסדר לשבחיה דרחמנא מאי דהוה מ
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