
Flight to Freedom: The Imagery of Matza on Seder Night 
 
  Shemot chapter 13         שמות פרק יג:ח( 1
ְדת  ( ח)  ּיֹום ְלִבְנָך ְוִהגַּ הּוא בַּ ֲעבּור ֵלאֹמר הַּ ה ֶזה בַּ ש   ִליה'  ע 

ִים ְבֵצאִתי  :ִמִמְצר 
 
 
 
 פירוש אבן עזרא שמות יג:ח ( 2

' )ר' יונה אבן ג'נח( פי מרינוס' ר אמר - זה בעבור( ח)
 שעשה בעבור זה הפך להיותו ראוי היה. זה בעבור

 אין דעתי ולפי לדעתו כמוהו רבים והביא. לי' ה
. חיים להים-א דברי נהפוך איך כי. נכון מהם אחד
 אוכלים אנו אין כי. מחשבתו הפך הפסוק וטעם
 זאת בעבור זה בעבור' פי רק זה בעבור מצות

 שהוא. חמץ יאכל ולא המצה אכילת שהוא העבודה
 השם לנו עשה. השם לנו שצוה המצוות תחלת
 הוציאנו לא והטעם ממצרים שהוציאנו עד אותות

 העם את בהוציאך ככתוב לעבדו רק ממצרים
 וכתוב הזה ההר על האלהים את תעבדון ממצרים

 לכם להיות מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר
 :לאלהים

8 and you shall explain to your son on that day, ‘It is 

because of what the LORD did for me when I went free 
from Egypt. 
 
Ibn Ezra  
Because of this Hashem did this for me. Ibn Jenach 
explained that the understanding should be reversed – 
“Because Hashem did this for me” …but in my opinion 
all his proofs are incorrect for how can we reverse the 
word of the living G-d? But this should be understood in 
the reverse of his (Ibn Jenach’s) understanding : “For 
we do not eat matzoh because of this (i.e. being 
redeemed from Egypt) rather, for the sake of this 
service—i.e. the eating of the matzoh and the 
refraining from leaven bread, which were the first 
commandments that B’nei Yisrael received—Hashem 
performed for us miracles and took us out of Egypt.” In 
other words, Hashem only took B’nei Yisrael out of 
Egypt in order that they should serve Him, in keeping 
with the verse, “When you bring the people out of 
Egypt—you will serve Elohim on this mountain” 
(Shemos 3:12). 

 
 Shemot Chapter 12                                                                                                          שמות פרק יב( 3
ל ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר ַבַלְיָלה ַהֶזה )ח(  ּצֹות עַּ ְצִלי ֵאׁש ּומַּ

 : ְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו
 

)יא( ְוָכָכה תֹּאְכלּו אֹּתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחגִֻרים ַנֲעֵליֶכם 
זֹון ְבַרְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶתם אֹּתֹו  ח ְבִחפ  ֶפסַּ

ק: יקֹו   הּוא לַּ
 

( ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהֶזה ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור )יב
ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים 

 ֶאֱעֶשה ְשָפִטים ֲאִני ְיקָֹוק:
 

)יג( ְוָהָיה ַהָדם ָלֶכם ְלאֹּת ַעל ַהָבִתים ֲאֶשר ַאֶתם ָשם 
ֹּא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְוָרִאיִתי  ֶאת ַהָדם ּוָפַסְחִתי ֲעֵלֶכם ְול

 ְלַמְשִחית ְבַהכִֹּתי ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
 

ג )יד(  ֹגֶתם ֹאתֹו חַּ רֹון ְוחַּ ֶכם ְלִזכ  ֶזה ל  ּיֹום הַּ י ה הַּ ְוה 
 ַליקָֹוק ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחגֻהּו:

 
 

ּצֹות תֹאכֵ )טו(  ִמים מַּ ת י  ַאְך ַבּיֹום ָהִראשֹון  לּוִׁשְבעַּ
ַתְשִביתּו ְשאֹּר ִמָבֵתיֶכם ִכי ָכל אֵֹּכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש 

 ַהִהוא ִמִּיְשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראשֹּן ַעד יֹום ַהְשִבִעי:
 
 

8 And they shall eat the flesh in that night, roast with 
fire, and unleavened bread; with bitter herbs they shall 
eat it. 
11 And thus shall ye eat it: with your loins girded, your 
shoes on your feet, and your staff in your hand; and ye 
shall eat it in haste--it is the LORD'S passover. 
 12 For I will go through the land of Egypt in that night, 
and will smite all the first-born in the land of Egypt, 
both man and beast; and against all the gods of Egypt I 
will execute judgments: I am the LORD. 
 13 And the blood shall be to you for a token upon the 
houses where ye are; and when I see the blood, I will 
pass over you, and there shall no plague be upon you to 
destroy you, when I smite the land of Egypt.  
14 And this day shall be unto you for a memorial, and 
ye shall keep it a feast to the LORD; throughout your 

generations ye shall keep it a feast by an ordinance 
forever.  
15 Seven days shall ye eat unleavened bread; howbeit 
the first day ye shall put away leaven out of your 
houses; for whosoever eateth leavened bread from the 
first day until the seventh day, that soul shall be cut off 
from Israel. 
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( ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַמּצֹות ִכי ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה הֹוֵצאִתי )יז
ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהּיֹום ַהֶזה 

 ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ֻחַקת עֹוָלם:
 

ִים ֻעֹגת )לט ֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִמְצרַּ ב  ּיֹאפּו ֶאת הַּ ( וַּ
ֵמץ כִ  ּצֹות ִכי לֹא ח  ְכלּו מַּ ִים ְולֹא י  י ֹגְרׁשּו ִמִמְצרַּ

ֶהם שּו ל  ה לֹא ע  ם ֵצד  ְהֵמהַּ ְוגַּ  :ְלִהְתמַּ
 

17 And ye shall observe the feast of unleavened bread; 
for in this selfsame day have I brought your hosts out of 
the land of Egypt; therefore shall ye observe this day 
throughout your generations by an ordinance for ever. 
39 And they baked unleavened cakes of the dough 
which they brought forth out of Egypt, for it was not 
leavened; because they were thrust out of Egypt, and 
could not tarry, neither had they prepared for 
themselves any victual. 

 
 Devarim Chapter 16                                             דברים פרק טז( 4
 

ֹּאן ּוָבָקר ַבָמקֹום ֲאֶשר  )ב( ְוָזַבְחָת ֶפַסח ַליקָֹוק ֱאֹלֶהיָך צ
 ִיְבַחר ְיקָֹוק ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם:

 
 
 

ֹּאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִשְבַעת ָיִמים  ֹּא ת ּצֹות )ג( ל יו מַּ ל  ל ע  תֹאכַּ
זֹוןֶלֶחם ֹעִני  ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ִתְזכֹּר  ִכי ְבִחפ 

 ת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹּל ְיֵמי ַחֶּייָך:ֶא 
 

2 And thou shalt sacrifice the passover-offering unto 
the LORD thy God, of the flock and the herd, in the 
place which the LORD shall choose to cause His name to 
dwell there. 
 3 Thou shalt eat no leavened bread with it; seven days 
shalt thou eat unleavened bread therewith, even the 
bread of affliction; for in haste didst thou come forth 
out of the land of Egypt; that thou mayest remember 
the day when thou camest forth out of the land of 
Egypt all the days of thy life. 

  
 Ibn Ezra Shemot chapter 12                             אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרק יב(5 
אחר שאמר בלילה הזה, שהוא  - והיה היום הזה )יד( 

 ... שר, אמר, כי היום הזה שאמרתי לכםיום חמשה ע
לשמור חג המצות עתה במצרים, גם לא  ולא צוה

במדבר, כי אין להם לחם. רק שמרו חג הפסח לבדו 
 כאשר עשו במצרים, 

ואכילת מצות היום זכר, כי כן  … התמהמהו…לט()
כאלו יכחיש צאת אבותינו  עשו אבותינו. והאוכל חמץ,

ואל יקשה עליך על מצות ומרורים )במדבר …ממצרים
עד  -ח עם מצות ומרורים ט, יא(, כי מצות אכילת הפס

 ...חצי הלילה

14 And This Day – After mentioning “this night”, namely 
the 15th, the torah returns to the day previously 
mentioned (i.e. the 14th)… 
There was no command to observe “Chag HaMatzot” in 
Egypt or in the desert, for they had no bread. The sole 
observance was of “Chag HaPesach” as done in Egypt… 
39 … to have tarried …Eating Matza today is a 
remembrance for what our fathers did. Eating Chametz 
is tantamount to denying the Exodus…and do not be 
disturbed by the reference to Matza and Maror 
together with the Pesach, for the mitzvah of eating the 
Pesach is together with the Matza and the Maror 

 
                                                                              Mishna Pesachim 10:5משנה פסחים פרק י' משנה ה( 6

היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים  ]ה[ רבן גמליאל
אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה 

ומרור פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו 
 ...במצרים מצה על שום שנגאלו אבותינו במצרים

Raban Gamliel would say: whoever does not mention 
these three things did not fulfill his obligation – Pesach, 
Matza, Maror – Pesach because G-d passed over our 
fathers’ homes in Egypt. Matza because our Fathers 
where redeemed in Egypt… 

 
                                                                                            Rashbam Pesachim 119b ב:רשב"ם פסחים דף קיט( 7

. שצריך אין מפטירין אחר המצה אפיקומן
לאכול מצה בגמר סעודתו זכר למצה הנאכלת עם 

הפסח בכריכה. וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלין 
באחרונה לשם חובה ועל כרחינו אנו מברכין על 
  …אכילת מצה בראשונה אע"פ שאינה לשם חובה

One must eat Matza at the end of the meal in 
remembrance of the Matza that was eaten 
sandwiched with the Pesach. This is the broken Matza 
we eat to fulfill our obligation (of eating Matza on 
Seder Night). Even though we bless when we eat the 
Matza before the meal it does not fulfill our 
obligation… 

 



 Rosh Pesachim 10:34                                                                            לד:רא"ש מסכת פסחים פרק י( 8
הלכך נראה לי דאותה מצה אינה לשם חובה אלא 

אותה זכר לפסח שהיה נאכל על השובע  אוכלין
באחרונה ולפי שהוא זכר לפסח יש ליתן לה דין הפסח 

 שלא לאכול אחריה. 

It would appear to me that this Matza (the Afiloman) is 
not to fulfill one’s obligation to eat Matza but rather to 
recall the Pesach which was eaten at the end of the 
meal when one was satiated… 

 
 Talmud Pesachim 120a                                                                            תלמוד פסחים דף קכ עמוד א( 9

 - אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן.

 ומאי שנא מרור דכתיב +במדבר ט+ על מצות ומררים

 -יש מרור, ובזמן דליכא פסח  -בזמן דאיכא פסח 

 -ליכא מרור. מצה נמי הא כתיב על מצות ומררים! 

מצה מיהדר הדר ביה קרא +שמות יב+ בערב תאכלו 

 מצת. 

 

 -ורב אחא בר יעקב אמר: אחד זה ואחד זה דרבנן. 

ההיא מיבעי ליה  -אלא הכתיב בערב תאכלו מצת! 

דעתך אמינא:  לטמא ושהיה בדרך רחוקה. דסלקא

מצה ומרור נמי לא ניכול, קא  -כיון דפסח לא אכלי 

משמע לן. ורבא אמר לך: טמא ושהיה בדרך רחוקה 

לא צריך קרא, דלא גרעי מערל ובן נכר. דתניא: 

בו אינו אוכל, אבל  -+שמות יב+ כל ערל לא יאכל בו, 

 אוכל במצה ומרור. 

Raba said: [The eating of] unleavened bread nowadays 
is a Scriptural obligation, whereas [that of]bitter herbs 
is Rabbinical. Yet wherein do bitter herbs differ? 
Because it is written, they shall eat it 
[The Passover-offering] with unleavened bread and 
bitter herbs, [which implies], when [the law of]the 
Passover-offering is in force, [that of] bitter herbs is in 
force, and when the Passover-offering is 
not in force, bitter herbs are not required either! Then 
in the case of unleavened bread too, surely it is written, 
‘they shall eat it with unleavened bread and bitter 
herbs’? — Scripture indeed repeated [the precept] in 
the case of unleavened bread: at even ye shall eat 
unleavened bread. 
 But R. Aha b. Jacob maintained: Both the one and the 
other are [only] Rabbinical. But surely it is written, ‘at 
even ye shall eat unleavened bread’? — That is required 
in respect of an unclean person and one who was on a 
journey afar off. For you might argue: Since they cannot 
eat of the Passover-offering, they need not eat 
unleavened bread or bitter herbs either; hence [the 
verse] informs us [otherwise]….. 

 
 Pesach Hagada                                                                                                       הגדה של פסח ( 11

ל. ָמה שּום ַעל אֹוְכִלים ֶשָאנּו זּו ַמָּצה  ֶׁשלֹא ׁשּום עַּ
ם ִהְסִפיק ֲחִמיץ ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשל ְבֵצק  ד ְלהַּ ה עַּ  ֶׁשִנְגל 
ְלֵכי ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם ִכים מַּ ְמל  דֹוׁש הַּ ק  רּוְך הַּ ם הּוא ב  ל   .ּוְגא 
ֹּאפּו, ֶשֶנֱאַמר  ֻעגֹּת ִמִמְצַרִים הֹוִציאּו ֲאֶשר ַהָבֵצק ֶאת ַוּי

ֹּא ִכי ַמּצֹות ֹּא ִמִמְצַרִים גְֹּרשּו ִכי ָחֵמץ ל  ָיְכלּו ְול
ֹּא ֵצָדה ְוַגם ְלִהְתַמְהֵמהַ  ּו ל  ָלֶהם ָעשֹּ

Why do we eat this Matza – Because their dough did 
not have a chance to rise before the G-d appeared and 
redeemed them as it is written And they baked 
unleavened cakes of the dough which they brought 
forth out of Egypt, for it was not leavened; because 
they were thrust out of Egypt, and could not tarry, 
neither had they prepared for themselves any victual. 

 
 Netziv Devarim 16:3                                                                                             העמק דבר דברים טז:ג( 11
 יציאת מצרים של הזכרון עיקר היה הפסח דבזמן ...

 להודיע רק היה מצה ואכילת הפתח על' ה דפסח בנס
 שלא כל א"רג פ"ע' בפ דתנן והיינו .אותנו' ה שגאל
 שגאל ש"ע אוכלים שאנו זו מצה' כו דברים' ג אמר
 אלא כלל חפזון ענין נזכר ולא. אבותינו את ה"הקב
  … הנס על שמביאין תודה לחמי כמו הוא

 
 ללמדנו בא הראשונה בלילה מצה אכילת ז"בזה אבל
 אוכלים שאנו זו מצה אומרים שאנו והיינו. חפזון ענין
 וכבר. להחמיץ אבותינו של בצקם הספיק שלא שום על

 יפה מבואר ולדברינו. המשנה מלשון שנוי על בזה תמהו
 להזכיר יש ז"דבזה מצה דבאכילת הוא מלא ומקרא

When the Pesach was brought, the primary 
association of the night was that G-d passed over; 
the matza indicated that we were redeemed by G-
d.This is why the mishna does not mention the haste 
visa vis the Matza. For the Matzot were like the 
loaves of the Thanksgiving offering for a miracle.  
 
Today, however, the Matza recalls the haste, which is 
why we mention that element today and explains the 
deviance of the hagada from the terminology of the 
Mishna. That is the dominant theme - Be it the haste 



 משמע חפזון' ופי .מצרים מארץ יצאת בחפזון כי. הטעם
 ...בבוקר דישראל חפזון גם. .. דמצרים חפזון גם

of the Egyptians at midnight and the haste of the 
Jews in the morning.. 

 
 Pesach Hagada                                                                                                            הגדה של פסח( 12

 ְבַאְרָעא ַאְבָהָתָנא ֲאָכלּו ִדי ַעְנָיא ַלְחָמא ָהא
 .ְוֵייכֹול ֵייֵתי ִדְכִפין ָכל. ְדִמְצָרִים

This is the bread of affliction that our fathers ate in the 
land of Egypt. All who are hungry come and eat… 

 
        Avudraham on the Hagada      ופירושה ההגדה סדר אבודרהם ספר( 13

 כי דמצרים בארעא אבהתנא אכלו די מהו תאמר ואם
 אחר אלא היה לא הבצק את ויאפו( לט יב שמות)

 בן בשם האזובי יהוסף ר"ה ופירש. מצרים יציאת
 מצה לחם אותו מאכילין והיו בהודו שבוי שהיה עזרא

 קשה שהוא מפני והטעם. חמץ לעולם לו נתנו ולא
 היו וכן מעט ממנו ויספיק כחמץ במהרה מתעכל ואינו

 .לישראל המצרים עושים

If you ask why do we speak of the bread that our 
fathers ate in Egypt – for their dough baked only after 
they left? And Rav Yosef of Izov quoted Ben Ezra who 
had been imprisoned in India and had been on rations 
of Matza. The rationale of his captors was that the 
Matzo was hard and does not digest as easily as 
Chametz. Less is necessary to feed the victims.  

 
        Talmud Berachot 39b                                       ת לט:ב                                               מסכת ברכותלמוד ( 14

הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך אמר רב פפא: 
+דברים ט"ז+ לחם עני  -שלמה ובוצע. מאי טעמא 

 כתיב.

R. Papa said: All admit that on Passover one puts the 
broken loaf under the whole one and breaks 
[them together]. What is the reason? Scripture speaks 
of ‘Bread of poverty’ 
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לברך על אכילת מצה ושתי  -אף כאן בפרוסה 
שלימות מייתי, משום ברכת המוציא, דלא גרע משאר 

ימים טובים שצריך לבצוע על שתי ככרות שלימות, 
 מהשלימות.ובוצע מאחת 

The broken loaf -  to bless “al achilat matza” together 
with two whole loaves which are necessary for the 
“motzi” as Pesach is not inferior than any other yom tov 
and requires two whole loaves 
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ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל ידיו שניה שהרי 
 ולוקח שני רקיקיןהסיח דעתו בשעת קריאת ההגדה, 

וחולק אחד מהן ומניח פרוס לתוך שלם ומברך המוציא 
לחם מן הארץ, ומפני מה אינו מברך על שתי ככרות 

כשאר ימים טובים משום שנאמר +דברים ט"ז+ לחם 
 מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוסה. עוני

…and he takes two loaves and breaks one, taking the 
piece and placing it with the whole and he blesses 

“HaMotzi”. And why does he not bless on two whole 
loaves as is the practice on other holidays? Because the 

verse states: “Bread of Affliction” 
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לחם  -אמר שמואל: +דברים טז+ לחם עני )כתיב( 
לחם  -שעונין עליו דברים. תניא נמי הכי לחם עני 

 שעונין עליו דברים הרבה.

Samuel said: Bread of [‘oni] [means] bread over which 
we recite [‘onin] many words. It was taught likewise: 
‘Bread of [‘oni]’ means bread over which we recite 
[‘onin] many words. 
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שר כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה ע
ודברים האלו כולן הן הנקראין  … לא יצא ידי חובתו 

 הגדה. 

Whoever did not mention these three things on the 
night of the 15th did not fulfill his obligation… 
And these things are collectively called “the Hagada” 
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כיוצא בה כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח ...

ולא שיהא צריך לחזור ולאכול לא יצא ידי חובתו 
 פסח מצה ומרור...

Similarly, whoever did not say these three things on 
Pesach did not fulfill his obligation – though not to the 
extent that he must eat more… 



 


