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 .1שמות פרק ו ,ג-ט

נֹודעְ תִ י ל ֶָהֶֽם( :ד) ו ְ ַַ֨גם
(ג) ו ָאֵ ָָ֗רא אֶ ל־ַאב ְָר ָ ָ֪הם אֶ ל־יִצ ָ ְָ֥חק ו ְֶאֶֽל־י ַעֲ ֹ֖ק ֹב ב ֵ ְֵ֣אל שַׁ ָּ֑די ושְ ִ ֵ֣מי ה' ָ֥לא ַ ֹ֖
ר־גָ֥רו ָבֶֽה( :ה)
יהם אֲ שֶ ָ
ת־א ֶרץ כְּנָּ֑עַׁ ן ֵ ָ֪את ֶ ָ֥א ֶרץ מְ ג ֵֺר ֶ ֹ֖
ָהם אֶ ֶ ֵ֣
ָתת ל ֶ ֹ֖
הֲ קִ ֹ֤מ ֹתִ י אֶ ת־ב ְִּריתִ י֙ אִ תָ ם ל ֵ ָ֥
ב ִר ִ
ית ִֽי( :ו)
ו ְַגֵ֣ם׀ אֲ נִ ֵ֣י שָ מַָ֗ עְ תִ י ֶאֶֽת־נַאֲ קַ ת ב ְֵנֵ֣י י ִשְ ָראֵ ל אֲ ֶ ָ֥שר מִ צ ַ ְֹ֖רי ִם מַ עֲ ב ִ ִֵ֣דים א ָ ָֹ֑תם ו ָאֶ ז ְֹ֖כ ֹר אֶ ת־ ְּ֙
ְתי אֶ תְ ֶ ֹ֖כם
ֵאתי אֶ תְ ֶָ֗כם מִ תַ חַ ת סִ ב ְֵ֣לת מִ צ ְַרי ִם ו ְהִ ַצל ִ ָ֥
ָל ֵֵ֫כן אֱ ָ֥מ ֹר ִלבְנֵ ֶֽי־י ִשְ ָראֵ ל אֲ נִ ֵ֣י ה' ו ְהֹוצ ִ ֵ֣
ְתי אֶ תְ כֶם ִבז ְֵ֣רֹועַ נְטוי ָה ובִשְ פָ ִ ֹ֖טים גְד ִֹלֶֽים( :ז) וְּל ַׁקחְּ תִִּ֨ י אֶ תְ ֶ ָ֥כם לִ י֙ לְּ ָ֔עם ו ְהָ ִיָ֥יתִ י
מֵ עֲ ב ֹדָ ָ ָ֑תם וְגַָאל ִ ֹ֤
םֹוציא אֶ תְ ֶכם מִ ַ ֹ֖תחַ ת סִ ב ְָ֥לֹות מִ צ ָ ְֶֽרי ִם( :ח)
ֶֽאלהים וִ ִַֽׁידעְּ תֶֶּ֗ ם ִ ֵ֣כי אֲ ִנֹ֤י ה' אֱ ֵ֣להֵ י ֶכם הַ ִ ֵ֣
ל ֶ ָֹ֖כם ֵל ִ ָ֑
ָתת א ֹתָ ה לְַאב ְָר ָ ָ֥הם ְליִצ ָ ְֹ֖חק וֶֽ ְלי ַעֲ ָ֑ק ֹב וְנ ַָתתִַ֨ י
ֵאתי אֶ תְ כֶם אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ ֹ֤שר נָשָ אתִ י אֶ ת־י ָדִ י ל ֵ ֵ֣
ו ְהֵ ב ִ ֹ֤
שה אֲ נִ ָ֥י הֶֽ '( :ט) וַי ְדַ ֵ ָ֥בר מ ֶ ָֹ֪שה ֵ ֹ֖כן אֶ ל־ב ְֵנֵ֣י י ִשְ ָר ֵ ָ֑אל ו ְֹ֤לא ָשֶֽמְ עו אֶ ל־מ ֹשֶ ה מִ ֵ֣ק ֹצֶר
א ָ ָֹ֥תה ל ֶ ָָ֪כם מֹור ָׁ֖
רוחַ ומֵ עֲ ב ָ ֹֹ֖דה קָ ָשֶֽה :פ

 .2בראשית פרק טו ,יג-כא

(יג) ו ַט ֵֹ֣אמֶ ר לְַאב ְָָ֗רם י ַָ֨ד ֹעַ תֵ ַ֜ ַדע כ ֵ
ַאר ַ ָ֥בע
ִי־גֵ֣ר׀ י ִהְ ֶיֵ֣ה ז ְַרעֲ ךָ֗ בְאֶ ֶרץ ֵ֣לא לָהֶ ם ו ַעֲ ב ָֹ֖דום ו ְעִ מֵ֣ ו א ָ ָֹ֑תם ְ
י־כן יֵצ ְֹ֖או ב ְִר ֺ ָ֥כש גָדֶֽ ֹול( :טו) ו ְאַ ָ ָ֪תה
מֵ ֹ֖אֹות שָ נָ ֶֽה( :יד) ו ְַגַ֧ם אֶ ת־הַ גָ֪ ֹוי אֲ ֶ ָ֥שר י ַעֲ ֹ֖ב ֹדו ָ ֵ֣דן ָ֑
ָאנ ֹכִי ו ְַאחֲ ֵר ֵ ָ֥
ִ
ִ
ֵ
ֵ
ִיעי י ֵָ֣שובו ָ֑המָה ַ֧כי לא־שָ ָ֪לם עֲ ֹוָ֥ ן
יבה ָ
טֹובֶֽה( :טז) ו ְָ֥דֹור ְרב ֹ֖
תָ ָ֥בֹוא אֶ ל־אֲ ב ֶ ֹֹ֖תיך בְשָ ָ֑לֹום תִ קָ ֵ ֹ֖בר בְשֵ ָ ָ֥
ד־המָה( :יז) וַי ִ ְֹ֤הי הַ שֶ מֶ ש ָבָאה ו ַעֲ ל ָ ָֹ֖טה הָ ָיָ֑ה ו ְהִ ֵַ֨מה תַ מֹ֤ ור עָ שָ ן וְל ִ ֵַ֣פיד אֵ ש אֲ ֶ ֵ֣שר עָ ַבר
הָ אֱ מ ִ ֹֹ֖רי עַ ֵ ֶֽ
ֵאמ ֹר לְּ ז ְַּׁרעֲ ךֶּ֗֙ ֙נתַׁ תִ י֙ ֙אֶ ת־
ה'֙אֶ ת־ַאב ְָּׁ֖רם ֙ב ִ ְִּ֣רית ל ָ֑
אלֶה( :יח) בַטֵ֣ ֹום הַ ָ֗הוא כ ַׁ ַ֧רת ֙ ֙
ֵ ֹ֖בין הַ ְגז ִ ָָ֥רים הָ ֵ ֶֽ
ה ִ֣א ֶרץ ֙הַׁ ָ֔זאת מִ מ ַ ְֵ֣הר מִ צ ְַרי ִם עַ ד־הַ מ ָ ָָ֥הר הַ ג ָֹ֖ד ֹל נְהַ ר־פְ ָ ֶֽרת( :יט) אֶ ת־הַ קֵ ינִי ו ְאֶ ת־הַ קְ נִ ִזי ו ְאֵ ת
ת־ה ְכנַעֲ נִי ו ְאֶ ת־
ָ
ת־הֶֽאֱ מ ִֹרי ו ְאֶ ַ ֶֽ
הַ קַ דְ מ ֹנִ ֶֽי( :כ) ו ְאֶ ת־הַ חִ ִ ָ֥תי ו ְאֶ ת־הַ פְ ִר ִ ֹ֖זי ו ְאֶ ת־הָ ְרפָ ִאֶֽים( :כא) ו ְאֶ
הַ ג ְִרג ִ ָֹ֖שי ו ְאֶ ת־הַ י ִ
ְבוסֶֽי :ס

 .3בראשית פרק יז ,א-יד

ִי־אל שַׁ ָ֔ ַׁדי
(א) וַי ִ ְֵ֣הי ַאב ְָרם בֶן־תִ שְ ִ ָ֥עים שָ ָנֹ֖ה ו ֵ ְֵ֣תשַ ע שָ נִ ָ֑ים וַט ֵַָ֨רא ַ֜ה' אֶ ל־ַאב ְָָ֗רם ו ַֹ֤ט ֹאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נ ֵ ֵ֣
ְַאר ֶ ָ֥בה אֹותְ ךֹ֖ בִמְ ָ֥א ֹד מְ ֶֽא ֹד( :ג) וַט ִָ֥פ ֹל
ֵינָ֑ך ו ְ
יתי בֵינִ ֵ֣י וב ֶ
הִ תְ הַ ֵ ָ֥לְך לְפָ ַנֹ֖י ו ֶהְ ֵיָ֥ה תָ ִמֶֽים( :ב) ו ְאֶ תְ ָנָ֥ה ב ְִּר ִ ָׁ֖
יתי אִ ָ ָ֑תְך ו ְהָ ִִ֕ייתָ ל ַ ְֹ֖אב הֲ ָ֥מֹון גֹויִ ֶֽם:
ֵאמ ֹר( :ד) אֲ ִִ֕ני הִ מֵ ָ֥ה ב ְִּר ִ ָׁ֖
להים ל ֶֽ
ַאב ָ ְֹ֖רם עַ ל־פָ ָנָ֑יו וַי ְדַ ֵ ָ֥בר אִ ָ֪תֹו אֱ ִ ֹ֖
גֹוים נ ְַת ִתֶֽיך( :ו)
(ה) ו ְלא־י ִקָ ֵ ָ֥רא עֹוָ֪ ד אֶ ת־שִ מְ ךֹ֖ ַאב ָ ְָ֑רם ו ְהָ ָֹ֤יה שִ מְ ך ַאב ְָרהָ ם ִ ָ֪כי ַאב־הֲ ָ֥מֹון ִֹ֖
ו ְהִ פְ ֵר ִ ֹ֤תי ֶֽא ֹתְ ך בִמְ ֵ֣א ֹד מְ א ֹד ונְתַ ִ ֹ֖תיך ל ִ
ְגֹויָ֑ם ומְ ל ִ ָֹ֖כים מִ םְ ךָ֥ י ֵֵצֶֽאו( :ז) ו ַהֲ קִ מ ֹתִַ֨ י אֶ ת־ב ְִּריתִִ֜ י בֵינִ ֵ֣י
עֹולם לִהְ יֹ֤ ֹות לְך ֵלֶֽאלהִ ים וֶֽ ְלז ְַרעֲ ךֹ֖ ַאחֲ ֶ ֶֽריך( :ח)
ובֵי ֶָ֗נך ו ֵַ֨בין ז ְַרעֲ ךַ֧ ַאחֲ ֶ ָ֪ריך לְד ֹר ָ ֹֹ֖תם לִ ב ִ ְִּ֣רית
ָּ֑
ָ֥יתִ
ִ
זַׁ
לַׁ
עַׁ
אֵ
ָהם
עֹולם ו ְהָ י י ל ֶ ֹ֖
ל־א ֶרץ ֙ ְּכ ַָׁ֔נ ן אֲ חֻ ָׁ֖ת ֙ ָּ֑
תי ֙ ְ֠לְּ ך ּ֙ולְּ ז ְַּׁרעֲ ךִּ֨֙ ַ֙אחֲ ִֶ֜ריך ֙ ִ֣את׀ ֙ ֶ ִ֣א ֶרץ ֙מְּ ג ֶֶֻּ֗ריך ֵ֚ ת כ ֶ ִ֣
וְּנתַׁ ִ ִ֣
ל ִ
יתי ִתשְ ָ֑מ ֹר אַ ָ ָ֪תה וְּז ְַּׁרעֲ ך֙ ַאֶֽחֲ ֶ ֹ֖ריך
ֵאלהֶֽים( :ט) ו ַֹ֤ט ֹאמֶ ר אֱ להִ ים אֶ ל־ַאב ְָרהָ ם ו ְאַ ָ ֹ֖תה אֶ ת־ב ְִּר ִ ִ֣
ובין ז ְַרעֲ ךֹ֖ ַאחֲ ֶ ָ֑ריך הִ מֹול ֙ל ֶכָׁ֖ם ֙כל־זכ ִֽר:
לְּ דרת ִֽם( :י) ֵ֣ז ֹאת ב ְִּר ִִ֫
ובינֵי ֶכם ֵ ָ֥
יתי אֲ ֶ ֵ֣שר ִתשְ מְ רָ֗ ו בֵינִי ֵ ֵ֣
ְשר עָ ְרלַתְ ֶ ָ֑כם ו ְהָ י ָה לְּ ִ֣אֹות ב ְִָּ֔רית ב ִ
ֵינֹ֖י ובֵינ ֵֶיכֶֽם( :יב) ובֶן־שְ מ ַֹנֵ֣ת י ָמִָ֗ ים י ִָ֥םֹול
(יא) ּונְּמַׁ לְּ תֶֶּ֕ ם ֵ ֹ֖את ב ַ ֵ֣
ִ
ֵ
מִ
ומִ
ִ
מז ְַרעֲ ךֹ֖ הֶֽ וא( :יג)
ל ֶ ָָ֪כם כָל־ז ָ ָֹ֖כר לְּ דרת ֶיכָּ֑ם י ְֵ֣ליד ָבי ִת קְ נַת־ ֶכסֶ ף ֵ֣כ ֹל בֶן־נ ָכר אֲ ֶ ָ֪שר ָ֥לא ֶֽ
הִ ַ֧םֹול׀ י ִָ֪םֹול י ִ ְָ֥ליד ֵבֶֽיתְ ךֹ֖ ומִ קְ ַנֵ֣ת כַסְ ֶ ָ֑פך ו ְהָ י ָ ְַ֧תה ב ְִּר ִ
עֹולֶֽם( :יד) ו ְעָ ֵ ֵ֣רל׀ זָ ָָ֗כר
יתי ִבבְשַ ְר ֶ ֹ֖כם לִ ב ְִּרית ָ
יתי הֵ ַפֶֽר :ס
ְשר עָ ְר ָלתֹו וְנִכ ְְר ָ ָ֪תה הַ ֶמָ֥פֶ ש הַ ִ ֹ֖הוא מֵ עַ ֶ ָ֑םיהָ אֶ ת־ב ְִּר ִ ָׁ֖
אֲ ֶ ֹ֤שר לֶֽא־י ִםֹול אֶ ת־ב ַ ֵ֣

 .4שמות פרק יט ,ג-ו

להים וַטִקְ ַָ֨רא אֵ ָ ֹ֤ליו ה' מִ ן־הָ ָ ֵ֣הר לֵאמ ֹר ֹ֤כ ֹה ת ֹאמַ ר ל ֵ ְֵ֣בית י ַעֲ ק ֹב ו ְתַ ֵ ֹ֖גיד
(ג) ומ ֶ ָֹ֥שה עָ ָ ֹ֖לה אֶ ל־הָ אֱ ִ ָ֑
ָָאבא
ִלבְנֵ ָ֥י י ִשְ ָר ֵאֶֽל( :ד) אַ ֶ ֵ֣תם ְראִ יתֶ ם אֲ ֶ ָ֥שר עָ ִ ֹ֖שיתִ י לְמִ צ ָ ְָ֑רי ִם ו ָאֶ ָ ֹ֤שא אֶ תְ כֶם עַ ל־ ַכנ ֵ ְֵ֣פי נְשָ ִרים ו ִ ָ֥
1

יתם ִ ֹ֤לי סְ ֺגלָה מִ כָל־
יתי ו ִהְ ִַ֨י ֶ
אֶ תְ ֶ ֹ֖כם אֵ ָלֶֽי( :ה) ו ְעַ תָָ֗ ה אִ ם־שָ ֹ֤מֹועַ תִ שְ מְ עו בְק ֹ ִלי ושְ מַ ְר ֶ ֹ֖תם אֶ ת־ב ְִר ִ ָ֑
יו־לי מַ מְ ֶ ָ֥לכֶת כ ֹהֲ ִנֹ֖ים ו ְגֵ֣ ֹוי קָ ָ֑דֹוש ֵ֚אֵ לֶה הַ דְ ב ִָרים אֲ ֶ ָ֥שר
ִי־לי כָל־הָ ָא ֶֶֽרץ( :ו) ו ְאַ ֶ ַ֧תם תִ הְ ִ ָ֪
ָ ֵ֣העַ םִ ים כ ִ ֹ֖
תְ דַ ֵ ֹ֖בר אֶ ל־בְנֵ ָ֥י י ִשְ ָר ֵאֶֽל:

 .5שמות פרק ג ,יא-יב

אֹוציא אֶ ת־בְנֵ ָ֥י י ִשְ ָר ֵ ֹ֖אל
ל־האֱ להִ ים ִ ֵ֣מי ָאנ ֹכִי ִ ָ֥כי אֵ ֵ ֹ֖לְך אֶ ל־פַ ְר ָ֑ע ֹה ו ִ ְָ֥כי
ִ ָ֪
(יא) ו ַֹ֤ט ֹאמֶ ר מ ֹשֶ ה אֶ ָ ֵ֣
ֶֽי־אֶֽהְ ֶיֵ֣ה עִ םָ ְך וְזֶה־לְךֵ֣ הָ אֹות ִ ָ֥כי ָאנ ִ ֹֹ֖כי שְ לַחְ ִ ָ֑תיך ב ִ
ְהֹוצֶֽיאֲ ךֹ֤ אֶ ת־הָ עָ ם
מִ םִ צ ָ ְֶֽרי ִם( :יב) ו ַט ֹאמֶ ר ִכ ֶ
ת־האֱ להִ ים ַ ֹ֖על הָ ָ ָ֥הר הַ זֶ ֶֽה:
ָ ֵ֣
מִ םִ צ ְַרי ִם ַתֶֽעַ בְדון אֶ

 .6תרגום אונקלוס שמות פרשת שמות פרק ג פסוק יב
(יב) ואמר ארי יהי מימרי בסעדך ודין לך אתא ארי אנא שלחתך באפקותך ית עמא
ממצרים תפלחון קדם יי על טורא הדין:
 .7כתר יונתן שמות פרשת שמות פרק ג פסוק יב
(יב) ויאמר כי מאמרי בעזרך וזה לך סימן שאנכי שלחתיך בהוציאך את העם ִמצרים
תעבדו לפני יי שתקבלו את תורתי על ההר הזה:
 .8שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א
לפיכך כתיב ויקם מלך חדש ,רבנן פתחין פתחא להאי קרא (הושע ה) בה' בגדו כי בנים
זרים ילדו עתה יאכלם חודש את חלקיהם ,ללמדך כשמת יוסף הפרו ברית מילה ,אמרו
נהיה כמצרים ,מכאן אתה למד שמשה מלן ביציאתן ממצרים ,וכיון שעשו כן הפך
הקדוש ברוך הוא האהבה שהיו המצריים אוהבין אותן לשנאה ,שנאמר (תהלים קה)
הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו ,לקיים מה שנאמר (הושע ה) עתה יאכלם חודש
את חלקיהם ,מלך חדש ,שעמד וחדש עליהם גזרותיו ,אשר לא ידע את יוסף ,וכי לא
היה מכיר את יוסף ,א"ר אבין משל לאחד שרגם אוהבו של המלך ,אמר המלך התיזו
את ראשו כי למחר יעשה בי כך ,לכך כתב עליו המקרא כלומר היום אשר לא ידע את
יוסף ,למחר הוא עתיד לומר לא ידעתי את ה'.
 .9מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת שמות פרק א סימן ח
[ח] ויקם מלך חדש .וכי מלך חדש היה פרעה ,אלא מלמד שחדש להם גזירות קשות:
ד"א ויקם מלך חדש וגו' .הוא היה פרעה הראשון ,אלא אמרו לו נזדווג להם ,אמר להם
שוטים עד עכשיו היו מושלים בנו ולא היינו מושלים עליהם ואלולי יוסף לא היה
לאותם אנשים חיים ,ואנו רוצים להזדווג עמהם ,מיד הורידוהו מכסאו ועשה ג'
חדשים ,אחר מכאן אמר להם כל מה שאתם אומרים אני שומע לכם ,החזירוהו לכסאו,
לפיכך אומר ויקם מלך חדש ,הדא הוא דכתיב בה' בגדו כי בנים זרים ילדו (הושע ה' ז'),
שהפרו בני ישראל ברית מילה .עתה יאכלם חדש (שם) ,הדא הוא דכתיב ויקם מלך
חדש :אשר לא ידע אח יוסף .וכי לא היה מכיר את יוסף ,אלא לא ידע אשר עשה עמו
בימי רעבון:
 .11זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת יתרו [דף נב עמוד א]
אנכי ה' אלהיך .בהאי פסוקא שאל רבי ייסא זעירא דמן חברייא מרשב"י וא"ל אית [לי]
למשאל שאילתא חדא מינך (ומשבשא) [ומכשכשא] לי בלבאי ואנא דחיל מלמשאל מינך
ואמינא אי נשאל דחילנא דילמא איתענש אי לא נשאל משבשא לי בלבאי .א"ל ר"ש
אימא .א"ל האי דקב"ה מדכר להון לישראל בכל אתר ואתר אנכי ה' אלהיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים .אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים .מאי
רבותא אוליף הכא תנאה שלים הוא הדא דאמר לאברהם כי גר יהיה זרעך בארץ לא
להם וגו' ואחרי כן יצאו ברכוש גדול .א"כ למה לאדכרא להון מילתא דא בכל אתר
ואתר .א"ל ת"ח ברי קב"ה לא אתני עם אברהם אלא דיפיק ית ישראל מן גלותא
דמצרים ולא מתחות שעבודא דדחלא אחרא דודאי ישראל כד הוו במצרים אסתאבו
ואתטנפו גרמיהון בכל זיני מסאבו (אדהוו) [עד דהוו] שראן תחות ארבעים ותשע חילי
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דמסאבותא .וקב"ה אפיק יתהון מתחות פולחן כל שאר חילין .ועוד דאעיל יתהון במ"ט
תרעי דסוכלתנו לקבליהון מה דלא אתני עם אברהם אלא לאפקותהון ממצרים והוא
עביד טיבותיה וחסדיה עמהון .ובג"כ תשכח באורייתא חמשין זמנין יציאת מצרים
לאחזאה לכל בני עלמא חסדא דעבד קב"ה עם ישראל דאפיק יתהון מאינון חילין
דמסאבו ואעיל לון לגו חילין דדכיו דהיינו חמשין תרעין דסוכלתנו ודא איהו דאנן מנן
להו מיומא טבא דפסחא ואנן מנן יומי ושבועי והא איתערו חברייא מצוה לממני יומי
ומצוה למימני שבועי כי בכל יומא אפיק לן מחילא דמסאבו ואעיל לן בחילא דדכיו[ .ע'
תקונא לט]:
 .11שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא סימן ז
א"ר חמא ב"ר חנינא בשעה שיצאו ישראל ממצרים עמד סמאל המלאך לקטרג אותן,
ור' חמא בר חנינא פירשה משום אביו משל לרועה שהיה מעביר צאנו בנהר בא זאב
להתגרות בצאן ,רועה שהיה בקי מה עשה נטל תיש גדול ומסרו לו אמר יהא מתגשש
בזה עד שנעבור את הנהר ואח"כ אני מביאו ,כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים עמד
סמאל המלאך לקטרג אותן אמר לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע עד עכשיו היו אלו
עובדים עבודת כוכבים ואתה קורע להם את הים מה עשה הקדוש ברוך הוא מסר לו
איוב שהיה מיועצי פרעה דכתיב בו (שם /איוב /א) איש תם וישר ,אמר לו הנו בידך,
אמר הקדוש ברוך הוא עד שהוא מתעסק עם איוב ישראל עולים לים ויורדים ואח"כ
אציל את איוב והוא שאמר איוב (שם /איוב /טז) שליו הייתי ויפרפרני אמר איוב שליו
הייתי בעולם ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני כדי לעשות אותי לעמו למטרה שנאמר (שם
/איוב ט"ז )/יקימני לו למטרה ,וכתיב (שם /איוב ט"ז )/יסגירני אל אל עויל ,מסרני ביד
השטן וכדי שלא יצאו ישראל רשעים בדין לכך הרטה אותי בידו הוי וע"י רשעים ירטני,
באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למשה משה הרי מסרתי איוב לשטן מה בידך
לעשות ,דבר אל בני ישראל ויסעו.
 .12איוב פרק טז ,יא-יב
ְָאחז ֵ֭ ְבעָ ְרפִ י
ש ֵ ֹ֤לו הָ ִַ֨ייתִ י׀ ַוֶֽי ְפַ ְרפְ ֵָ֗רנִי ו ַ ֵ֣
טנִי( :יב) ָ ָׁ֮
ִירנִי ֵ֭אֵ ל ֶ ֵ֣אל עֲ ִוָ֑יל ו ְעַ ל־י ֵ ְֹ֖די ְרשָ ִ ֵ֣עים י ְִר ֵ ֶֽ
(יא) י ַסְ ג ֵ ֵ֣
ָ֗
ימנִי לֹו לְמַ חָ ָ ֶֽרה:
ַוֶֽי ְפַ צְפְ ֵ ָ֑צנִי וַי ְקִ ֵ ָ֥

 .13שמות פרק יב ,מג-נ

ָל־עבֶד
ָ֥
(מג) ו ַֹ֤ט ֹאמֶ ר ה' אֶ ל־מ ֶ ֵֹ֣שה ו ְַאהֲ ר ֹן ֹ֖ז ֹאת חֺ ַ ֵ֣קת הַ ָ ָ֑פסַ ח כל־בֶן־נכָׁ֖ר
לא־י ֹאכַל בֶֹֽו( :מד) וְכ ֶ ָ֥
תֹושב ו ְשָ ִ ֹ֖כיר לא־י ֶֹֽאכַל־בֶֹֽו( :מו) ב ַ ְֹ֤בי ִת אֶ חָ ד
ְתה א ֹתֹו ָ ֹ֖אז ָ֥י ֹאכַל בֶֹֽו( :מה)
ָ ָ֥
ַת־כסֶ ף ומַ ל ָ ֵ֣
ִ ֹ֖איש מִ קְ נ ָ ָ֑
ָשר ָ֑חוצָה ו ֶ ְֹ֖עצֶם ָ֥לא תִ שְ בְרו־בֶֹֽו( :מז) כָל־עֲ ַ ָ֥דת י ִשְ ָר ֵ ֹ֖אל י ַעֲ ָ֥שו
י ֵָא ֵכל
לא־תֹוציא מִ ן־הַ ַ ָ֪בי ִת מִ ן־הַ ב ָ ֹ֖
ִ ַ֧
א ֹתֶֽ ֹו( :מח) ו ְִכֶֽי־י ָגַ֨ ור אִ ְתךַ֜ ֵָ֗גר ו ָ ְֵ֣עשָ ה פֶ סַ ח לַה' הִ ַ֧מֹול ֵ֣לֹו כָל־זָ ָָ֗כר ו ְָאז י ִקְ ַ ֵ֣רב לַעֲ ש ֹתֹו ו ְהָ ָֹ֖יה
תֹורה ַאחַ ת י ִהְ ֶֹ֖יה ָלֶֽאֶ ז ָ ְָ֑רח וְל ֵ ַֹ֖גר הַ ָגָ֥ר בְתֹוכ ְֶכֶֽם( :נ)
כְאֶ ז ַ ְֵ֣רח הָ ָ ָ֑א ֶרץ וְּכל־ע ָׁ֖רל ל ָ֥
ֶֽא־י ֹאכַל בֶֹֽו( :מט) ָ ֵ֣
ַוֶֽטַעֲ ֹ֖שו כָל־ב ְֵנֵ֣י י ִשְ ָר ֵ ָ֑אל כַאֲ שֶַ֨ ר צ ִָוַ֧ה ָ֪ה' אֶ ת־מ ֶ ָֹ֥שה ו ְֶאֶֽת־ַאהֲ ֹ֖ר ֹן ֵ ָ֥כן עָ שֶֽ ו :ס

 .14רמב"ן שמות פרשת בא פרק יב פסוק מג
והוסיפה זאת הפרשה מצות רבות ,איסור בן נכר וערל ,והוצאה מן הבית ,ושבירת עצם,
ופסח הגר ,והן מצות מיד ולדורות ,והשלים בה כי עשו בני ישראל כל זה ועשו כאשר
צוה ה' .ואמר בכאן ,כל בני ישראל ,לבאר שלא היה בהם אחד עובר את פי ה' בכל אלה
ובכל אשר צוה בדיני הפסח בכל הפרשיות הנזכרות .ור"א אמר כי זאת הפרשה בפסח
דורות נאמרה אחרי פסח מצרים… ,
 .15ספורנו שמות פרק ו
(ו) והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים .מיום התחלת המכות ישקוט השעבוד:
והצלתי .ביום צאתכם שתצאו מגבולם:וגאלתי .בטביעת המצרים בים ,כמו שהעיד
באמרו ויושע ה' ביום ההוא וכו' ,כי אחרי מות המשעבדים לא היו עוד עבדים בורחים:
(ז) ולקחתי אתכם לי לעם .במעמד הר סיני:
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 .16רמב"ן שמות פרשת שמות פרק ג פסוק יב
...ועל דרך האמת ,וזה לך האות כמו זה לי עשרים שנה (בראשית לא מא) .ואמר כי
אהיה עמך והנה לך האות אות הברית שאהיה עמך תמיד ,כדרך אני הנה בריתי אתך
(שם יז ד) ,כי אנכי השולח אותך שתעבדו את האלהים בהר הזה ,ואז אעלה גם אנכי
בקרב העם הזה אל המקום אשר הכינותי (להלן כג כ):
 .17רמב"ן דברים פרק לג פסוק טז
הברכה הזאת תבוא לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו .או טעמו ,רצון שוכני סנה תבוא
לראש יוסף ,ואל תתמה על החפץ שיכנה אותו בלשון נקבה ,כי כן בלשון ארמית ורעות
מלכא ]עזרא ה יז[ ,ולשון חכמים חפצת נפשו:
ועל דרך האמת יאמר ,שהרצון ששכן בסנה היא תבוא לראש יוסף ,שבה ירים ראש.
והזכיר סמוך במקום מוכרת ,וכמוהו רבים .או יסמוך אל השם הנכבד הנזכר ,ורצון ה'
השוכן בסנה תבוא לראש יוסף .וזאת ברכת יעקב ]בראשית מט כה[ מאל אביך ויעזרך
ואת שדי ויברכך:
 .18שמות פרק כג פסוק כ
הִ ֵַ֨מה ָאנ ֹ ִַ֜כי ש ֵ ֹֹ֤לחַ מַ לְאָ ְך לְפָ נֶיך לִשְ מָ ְרךֹ֖ ב ָ ַָ֑ד ֶרְך וְלַהֲ ִ ֵ֣ביאֲ ך אֶ ל־הַ םָ ֹ֖קֹום אֲ ֶ ָ֥שר הֲ כִנ ֶֹֽתִ י:
 .19רמב"ן שמות פרק כג פסוק כ
ועל דרך האמת ,המלאך הזה שהובטחו בו בכאן הוא המלאך הגואל (בראשית מח טז)
אשר השם הגדול בקרבו ,כי ביה ה' צור עולמים (ישעיה כו ד) ,והוא שאמר אנכי האל
בית אל (בראשית לא יג) ,כי דרך המלך לשכון בביתו ,ויקראנו הכתוב מלאך בעבור היות
כל הנהגת העולם הזה במדה ההיא .ורבותינו אמרו (סנהדרין לח ב) כי הוא מטטרון,
והוא שם למורה הדרך .וכבר פרשתי זה בסדר בא אל פרעה (לעיל יב יב) .וזה טעם
לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי ,הוא בית המקדש ,כדכתיב מקדש ה'
כוננו ידיך (לעיל טו יז) ,והטעם אשר הכינותי לי ,להיות בית קדשי ותפארתי כי שם
הכסא שלם .ועוד אזכיר (להלן כד א) כוונתם בשמו כשם רבו ,והנה קולו הוא קול
אלהים חיים ,והמצוה לשמוע בקולו מפי הנביאים ,או הטעם שלא יקצצו בנטיעות
ויעזבו תורה שבעל פה ,כענין שדרשו (פתיחתא איכה רבתי ב) ואת אמרת קדוש ישראל
נאצו (ישעיה ה כד) זו תורה שבעל פה .והנה פירושו ושמע בקולו (פסוק כא) לדברי ,וכן
אמר כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר (פסוק כב) .ואונקלוס רמז זה,
שתרגם ארי בשמי מימריה ,כי בו ידבר:
 .21שמות פרק ד ,יח-כו

ל־ַאחי אֲ שֶ ר־בְמִ צ ְַרי ִם
ַ ֵ֣
(יח) ו ַ ֵַ֨טלְֶך מ ֹשֶַ֜ ה ו ַָטֵ֣שָ ב׀ אֶ ל־ ֶיֵ֣תֶ ר ֶֽח ֹתְ נָ֗ ֹו ו ַֹ֤ט ֹאמֶ ר לֹו ֵ ֵ֣א ֲלכָה ָָ֗מא ו ְאָ שובָה אֶ
ֹודם חַ ִטָ֑ים ו ַַ֧ט ֹאמֶ ר י ִתְ ָ֪רֹו לְמ ֶ ֹֹ֖שה ֵ ָ֥לְך לְשָ לֶֹֽום( :יט) ו ַַ֨ט ֹאמֶ ר ֹ֤ה' אֶ ל־מ ֹשֶ ה בְמִ דְ י ָן ֵ ֹ֖לְך ֺ ֵ֣שב
ו ְאֶ ְר ֶ ֹ֖אה הַ ע ָ ֵ֣
ָל־האֲ נָשִ ים ַהֶֽמְ בַקְ ִ ֹ֖שים אֶ ת־נַפְ ֶשֶֽך( :כ) וַטִקַַ֨ ח מ ֹשֶַ֜ ה אֶ ת־אִ שְ ֵ֣תֹו ו ְאֶ ת־ ָב ָָ֗ניו
מִ צ ָ ְָ֑רי ִם כִי־מֵ תו כ ָ ֵ֣
להים ְבי ָדֶֽ ֹו( :כא) ו ֵַ֣ט ֹאמֶ ר ה'
וַט ְַר ִכבֵם ַעֶֽל־הַ חֲ מ ֹר ו ַָֹ֖טשָ ב ַ ֵ֣א ְרצָה מִ צ ָ ְָ֑רי ִם וַט ַ ִָ֥קח מ ֶ ָֹ֪שה אֶ ת־מַ ֵ ָ֥חה הָ אֱ ִ ֹ֖
יתם לִפְ ֵנֵ֣י פַ ְר ָ֑ע ֹה
ר־שמְ תִ י ְבי ָדֶ ך ו ַעֲ שִ ָ ֹ֖
אֶ ל־מ ֹשֶ ה ְב ֶלכְתְ ך ל ֵָ֣שוב מִ צ ְַרי ְמָ ה ְראֵָ֗ ה כָל־הַ ֶֽם ֹפְ תִ ים אֲ שֶ ַ ֵ֣
֙ה' ֙בְּנִ י ֙בְּכ ִ ָׁ֖רי֙
ָ֙אמר ָ֔
ו ַאֲ נִי אֲ חַ ֵזֵ֣ק אֶ ת־לִבֹו ו ְָ֥לא י ְשַ ַ ֹ֖לח אֶ ת־הָ ָעֶֽם( :כב) ו ְָאמַ ְר ָ ֹ֖ת אֶ ל־פַ ְר ָ֑ע ֹה ֹּ֚כה ַׁ ִ֣
י ִשְּ רא ִֽל( :כג) ו ָא ַ ֵֹ֣מר אֵ ָ֗ ֶליך שַ ַ ֹ֤לח אֶ ת־ ְבנִי ו ְ ַי ֶֽעַ בְדֵ נִי ו ַתְ מָ ֵ ֹ֖אן לְשַ ל ְָ֑חֹו הִ מֵה ָאנ ִ ֵֹ֣כי ה ֵֹרג אֶ ת־ ִבנְךֹ֖
בְכ ֶ ֶֹֽרך( :כד) וַי ִ ְָ֥הי ב ֶ ַֹ֖ד ֶרְך בַםָ ָ֑לֹון וַטִפְ ג ֵ ְֵ֣שהו ה' וַיְב ֵ ַֹ֖קש הֲ מִ יתֶֽ ֹו( :כה) ו ַתִ קַַ֨ ח צִפ ַָֹ֜רה ָ֗צ ֹר ו ַתִ כְר ֹת אֶ ת־
תה ִ֙ל ִֽי( :כו) ו ִַֹ֖ט ֶרף מִ ֶ ָ֑םמו ֵ֚אָ ז ָאֶֽמְ ָרה חֲ ַ ָ֥תן
ע ְּר ַׁ ִ֣לת ֙ב ְָּ֔נּה ו ַתַ ַ ֹ֖גע ל ְַרג ָ ְָ֑ליו ו ִַ֕ת ֹאמֶ ר ִכַ֧י ֙חֲ ַׁתן־ד ִמים ֙אַׁ ָׁ֖
דָ ִ ֹ֖מים לַםולֶֽת :פ
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