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 .1שמות פרק ה
[מפטיר] כב וַ י ָָשב מ ֶֹשה אֶ ל-ה' וַ יֹאמַ ר אֲ ֹדנָי לָמָ ה הֲ ֵרעֹתָ ה לָעָ ם הַ זֶ ה לָםָ ה זֶ ה ְׁשל ְַׁח ָתנִי :כג
אתי אֶ ל-נַ ְׁרעֹה לְׁ ַדבֵ ר בִ ְׁשמֶ ָך הֵ ַרע לָעָ ם הַ זֶ ה וְׁ הַ סֵ ל ֹלאִ -הסַ לְׁ ָת אֶ ת-עַ םֶ ָך:
ּומֵ ָאז בָ ִ
יְׁשלְׁ חֵ ם ּובְׁ יָד
פרק ו א וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל -מ ֶֹשה עַ ָתה ִת ְׁראֶ ה אֲ ֶשר אֶ ֱע ֶֹשה לְׁ פַ ְׁרעֹה כִ י בְׁ יָד חֲ זָ ָקה ַ
ַארצוֹ :ס ס ס [פרשת וארא] ב וַ יְׁ ַדבֵ ר אֱ ֹלקים אֶ ל-מ ֶֹשה וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו
חֲ זָ ָקה יְׁ גָרֲ ֵשם מֵ ְׁ
ּוש ִמי ה' ֹלא נו ַֹדעְׁ ִתי לָהֶ ם:
יִצחָ ק וְׁ אֶ לַ -י ֲעקֹב בְׁ אֵ ל ַש ָדי ְׁ
אֲ נִי ה’ :ג וָ אֵ ָרא אֶ לַ-אבְׁ ָרהָ ם אֶ לְׁ -
 .2שמות פרק ו
ש ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִם עַ ל-
כו הּוא ַאהֲ רֹן ּומ ֶֹשה אֲ ֶשר ָאמַ ר ה' לָהֶ ם הוֹצִ יאּו אֶ ת-בְׁ נֵי יִ ְׁ ֹ
ש ָראֵ ל ִמ ִם ְׁצ ָריִם
ִצבְׁ אֹתָ ם :כז הֵ ם הַ ְׁמ ַדבְׁ ִרים אֶ ל-נַ ְׁרעֹה מֶ לְֶךִ -מ ְׁצ ַריִם לְׁ הו ִֹציא אֶ ת-בְׁ נֵי-יִ ְׁ ֹ
הּוא מ ֶֹשה וְׁ ַאהֲ רֹן :כח וַ י ְִׁהי בְׁ יוֹם ִדבֶ ר ה’ אֶ ל-מ ֶֹשה בְׁ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ָריִם :ס [שלישי] כט
וַ יְׁ ַדבֵ ר ה’ אֶ ל-מ ֶֹשה לֵאמֹר אֲ נִי ה' ַדבֵ ר אֶ ל-נַ ְׁרעֹה מֶ לְֶך ִמ ְׁצ ַריִם אֵ ת כָל-אֲ ֶשר אֲ נִי ֹדבֵ ר אֵ לֶיָך:
יִשמַ ע אֵ לַי נַ ְׁרעֹה :פ
שפָ תַ יִ ם וְׁ אֵ יְך ְׁ
ל וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה לִ פְׁ נֵי ה' הֵ ן אֲ נִי ע ֲַרל ְׁ ֹ
יִהיֶה נְ בִ יאֶ ָך :ב
ָאחיָך ְׁ
ֹלהים לְׁ פַ ְׁרעֹה וְׁ ַאהֲ רֹן ִ
פרק ז א וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל-מ ֶֹשה ְׁראֵ ה נְׁתַ ִתיָך אֱ ִ
ש ָראֵ ל
ָאחיָך יְׁ ַדבֵ ר אֶ ל-נַ ְׁרעֹה וְׁ ִשלַח אֶ ת-בְׁ נֵי-יִ ְׁ ֹ
אַ ָתה ְׁת ַדבֵ ר אֵ ת כָל-אֲ ֶשר אֲ צַ ּוֶ ָך וְׁ ַאהֲ רֹן ִ
ַארצוֹ:
מֵ ְׁ
 .3בראשית פרק יז
יְׁהי ַאבְׁ ָרם בֶ ןִ -ת ְׁשעִ ים ָשנָה וְׁ תֵ ַשע ָשנִים וַ י ֵָרא ה’ אֶ לַ-אבְׁ ָרם וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִי-אֵ ל ַשדַ י
א וַ ִ
ַארבֶ ה או ְֹׁתָך בִ ְׁמאֹד ְׁמאֹד :ג וַ יִ ֹנל
יתי בֵ ינִי ּובֵ ינֶָך וְׁ ְׁ
ִה ְׁתהַ לְֵך לְׁ פָ נַי וֶ ְׁהיֵה תָ ִמים :ב וְׁ אֶ ְׁתנָה בְׁ ִר ִ
יתי ִא ָתְך וְׁ הָ יִיתָ לְׁ ַאב הֲ מוֹן ּגוֹיִם:
ֹלהים לֵאמֹר :ד אֲ נִי ִהמֵה בְׁ ִר ִ
ַאבְׁ ָרם עַ ל -נָ נָיו וַ יְׁ ַדבֵ ר ִאת ֹו אֱ ִ
ה וְׁ ֹלא-יִ ָע ֵרא עוֹד אֶ תִ -ש ְׁמָך ַאבְׁ ָרם וְׁ הָ יָה ִש ְׁמָך ַאבְׁ ָרהָ ם כִ י ַאב-הֲ מוֹן ּגוֹיִם נְׁתַ ִתיָך :ו
ּומלָכִ ים ִמ ְׁםָך יֵצֵ אּו[ :שביעי] ז וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת-
וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹתָך בִ ְמאֹד ְמאֹד ּונְׁתַ ִתיָך לְׁ גוֹיִם ְׁ
ֵאֹלהים ּולְׁ זַ ְׁרעֲָך
יתי בֵ ינִי ּובֵ ינֶָך ּובֵ ין זַ ְׁר ֲע ָך ַאחֲ ֶריָך לְׁ ֹדרֹתָ ם לִבְׁ ִרית ע ֹולָם לִ ְׁהיוֹת לְׁ ָך ל ִ
בְׁ ִר ִ
ַאחֲ ֶריָך :ח וְ נָתַ ִתי לְ ָך ּולְ ז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶריָך אֵ ת | אֶ ֶרץ ְׁמג ֶֺריָך אֵ ת כָל-אֶ ֶרץ כְׁ נַעַ ן לַאֲ חֺ זַ ת ע ֹולָם
יתי ִת ְׁשמֹר אַ ָתה
ֹלהים אֶ לַ-אבְׁ ָרהָ ם וְׁ אַ ָתה אֶ ת-בְׁ ִר ִ
ֵאֹלהים :ט וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
ִיתי לָהֶ ם ל ִ
וְׁ הָ י ִ
יתי אֲ ֶשר ִת ְׁש ְׁמרּו בֵ ינִי ּובֵ ינֵיכֶם ּובֵ ין זַ ְׁרעֲָך ַאחֲ ֶריָך ִהםוֹל
וְׁ זַ ְׁרעֲָך ַאחֲ ֶריָך לְׁ ֹדרֹתָ ם :י זֹאת בְׁ ִר ִ
לָכֶם כָל -זָ כָר :יא ּונְׁמַ לְׁ ֶתם אֵ ת בְׁ ַֹשר עָ ְׁרל ְַׁתכֶם וְׁ הָ יָה לְׁ אוֹת בְׁ ִרית בֵ ינִי ּובֵ ינֵיכֶם :יב ּובֶ ן-
ּומ ְׁקנַת-כֶ סֶ ף ִמכֹל בֶ ן-נֵכָ ר אֲ ֶשר ֹלא
מנַת י ִָמים יִםוֹל לָכֶם כָ ל-זָ כָ ר לְׁ ֹדרֹתֵ יכֶם יְׁלִ יד בָ יִ ת ִ
ְׁש ֹ
ִמזַ ְׁרעֲָך הּוא:
 .4רש"י בראשית פרק יז פסוק א
]א[ אני אל שדי  -אני הוא שיש די באלהותי לכל בריה ,לפיכך התהלך לפני ואהיה לך
לאלוה ולפטרון ,וכן כל מקום שהוא במקרא פירושו די יש לו ,והכל לפי הענין:
 .5בראשית פרק כח
יִצחָ ק אֶ לַ -י ֲעקֹב וַ יְׁבָ ֶרְך אֹת ֹו וַ יְׁצַ ּוֵ הּו וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ֹלאִ -ת ַעח ִא ָשה ִמבְׁ נוֹת כְׁ נָעַ ן :ב
א וַ יִ ְׁק ָרא ְׁ
קּום לְֵך נַ ֶדנָה אֲ ָרם בֵ יתָ ה בְׁ תּואֵ ל אֲ בִ י ִאםֶ ָך וְׁ ַקח-לְׁ ָך ִמ ָשם ִא ָשה ִמבְׁ נוֹת לָבָ ן אֲ ִחי ִאםֶ ָך :ג
וְׁ אֵ ל ַש ַדי יְׁ בָ ֵרְך א ְֹׁתָך וְׁ יַפְׁ ְׁרָך וְׁ י ְַׁרבֶ ָך וְׁ הָ יִיתָ לִ ְׁקהַ ל עַ ִםים:
 .6בראשית פרק לה
ש ָראֵ ל י ְִׁהיֶה ְׁשמֶ ָך
ֹלהים ִש ְׁמָך ַי ֲעקֹב ֹלא-יִ ָע ֵרא ִש ְׁמָך עוֹד ַי ֲעקֹב כִ י ִאם-יִ ְׁ ֹ
י וַ יֹאמֶ ר-ל ֹו אֱ ִ
ּוקהַ ל ּגוֹיִם
ֹלהים אֲ נִי אֵ ל ַשדַ י נְׁ ֵרה ְּׁורבֵ ה ּגוֹי ְׁ
ש ָראֵ ל :יא וַ יֹאמֶ ר ל ֹו אֱ ִ
וַ יִ ְׁק ָרא אֶ תְׁ -שמ ֹו יִ ְׁ ֹ
ּומלָכִ ים מֵ חֲ לָצֶ יָך יֵצֵ אּו:
יִ ְׁהיֶה ִמםֶ ָך ְׁ
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 .7בראשית פרק מג
יִתן לָכֶם ַרחֲ ִמים לִ פְׁ נֵי הָ ִאיש וְׁ ִשלַח לָכֶם אֶ ת-אֲ ִחיכֶם ַאחֵ ר וְׁ אֶ ת-בִ ְׁני ִָמין וַ אֲ נִי
יד וְׁ אֵ ל ַשדַ י ֵ
כַ אֲ ֶשר ָשכֹלְׁ ִתי ָשכָלְׁ ִתי:
 .8רש"י בראשית פרק מג פסוק יד
]יד[ אל שדי  -מעתה אינכם חסרים כלום אלא תפלה ,הריני מתפלל עליכם:
אל שדי  -שדי בנתינת רחמיו ,וכדי היכולת בידו ליתן ,יתן לכם רחמים ,זהו פשוטו.
ומדרשו מי שאמר לעולם די יאמר די לצרותי ,שלא שקטתי מנעורי ,צרת לבן ,צרת עשו,
צרת רחל ,צרת דינה ,צרת יוסף ,צרת שמעון ,צרת בנימין:
 .9תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב עמוד א
ואמר רב יהודה אמר רב :בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך
כשתי פקעיות של שתי ,עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו ,שנאמר עמודי שמים
ירופפו ויתמהו מגערתו .והיינו דאמר ריש לקיש :מאי דכתיב +בראשית ל"ה +אני אל
שדי אני הוא שאמרתי לעולם די .אמר ריש לקיש :בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את
הים היה מרחיב והולך ,עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ויבשו ,שנאמר +נחום א' +גוער
בים ויבשהו וכל הנהרות החריב.
 .10בראשית פרק מח
ג וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ ל-יוֹסֵ ף אֵ ל ַש ַדי נ ְִׁרָאה-אֵ לַי בְׁ לּוז בְׁ אֶ ֶרץ כְׁ נָעַ ן וַ יְׁ בָ ֶרְך א ִֹתי :ד וַ יֹאמֶ ר אֵ לַי
ָארץ הַ זֹאת לְׁ זַ ְׁרעֲָך ַאחֲ ֶריָך אֲ חֺ זַ ת
יתָך ּונְׁתַ ִתיָך לִ ְׁקהַ ל עַ ִםים וְׁ נָתַ ִתי אֶ ת-הָ ֶ
ִה ְׁננִי מַ פְׁ ְׁרָך וְׁ ִה ְׁרבִ ִ
ע ֹולָם:
 .11בראשית פרק מט
ש ְׁטמֺ הּו בַ ֲעלֵי
כב בֵ ן נ ָֹרת יוֹסֵ ף בֵ ן נ ָֹרת ֲעלֵי-עָ יִ ן בָ נוֹת צָ ע ֲָדה ֲעלֵי-שּור :כג וַ יְׁמָ רֲ רֺ הּו וָ רֹבּו וַ יִ ְׁ ֹ
ש ָראֵ ל:
ידי אֲ בִ יר ַי ֲעקֹב ִמ ָשם רֹעֶ ה אֶ בֶ ן יִ ְׁ ֹ
ִח ִסים :כד וַ ֵת ֶשב בְׁ אֵ יתָ ן ַק ְׁשת ֹו וַ ָיפֹזּו זְׁ רֹעֵ י י ָָדיו ִמ ֵ
כה מֵ אֵ ל ָאבִ יָך וְׁ יַעְׁ זְׁ ֶר ָך וְׁ אֵ ת ַשדַ י וִ י בָ רֲ כֶ ָך בִ ְׁרכֹת ָשמַ יִם מֵ עָ ל בִ ְׁרכֹת ְׁתהוֹם רֹבֶ צֶ ת ָתחַ ת
בִ ְׁרכֹת ָש ַדיִם וָ ָרחַ ם :כו בִ ְׁרכֹת ָאבִ יָך ּגָבְׁ רּו עַ ל-בִ ְׁרכֹת הו ַֹרי עַ דַ -תאֲ וַ ת ּגִ בְׁ עֹת ע ֹולָם ִת ְׁהיֶיןָ
לְׁ רֹאש יוֹסֵ ף ּולְׁ ָק ְׁדקֹד נְׁזִ יר אֶ חָ יו :פ
 .12רש"י שמות פרק ו
]ג[ וארא  -אל האבות :באל שדי  -הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני אל שדי:
ושמי ה' לא נודעתי להם  -לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נודעתי לא נכרתי להם
במדת אמתות שלי שעליה נקרא שמי ה' נאמן לאמת דברי ,שהרי הבטחתים ולא
קיימתי:
]ד[ וגם הקמתי את בריתי וגו'  -וגם כשנראיתי להם באל שדי הצבתי והעמדתי בריתי
ביני וביניהם:
לתת להם את ארץ כנען  -לאברהם בפרשת מילה נאמר ]בראשית יז א[ אני אל שדי וגו',
]בראשית יז ח[ ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך ,ליצחק ]בראשית כו ג[ כי לך
ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם,
ואותה שבועה שנשבעתי לאברהם באל שדי,אמרתי ליעקב ]בראשית לה יא  -יב[ אני אל
שדי פרה ורבה וגו' ואת הארץ אשר וגו' ,הרי שנדרתי להם ולא קיימתי:
 .13רמב"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'
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השוכן בסנה תבוא לראש יוסף .וזאת ברכת יעקב ]בראשית מט כה[ מאל אביך ויעזרך
ואת שדי ויברכך:
 .14רעיא מהימנא ספר דברים פרשת כי תצא דף רפג/א*
מטטרון מלאך מלכא דמלאכים אבל מסטרא דאילנא דחיי שדי איהו יסוד
 .15רעיא מהימנא ספר במדבר פרשת פנחס דף רלו/א*
ויקח משה את עצמות יוסף עמו .עצמות יוסף עמו .עצמות צדיק יסוד עלמין דרגא
דיוסף הצדיק ועלייהו
 .16פרקי דרבי אליעזר ]היגר[ " -חורב" פרק מ ד"ה ירידה ששית שירד
 ,ר' אלעזר המודעי אומ' מיום שנבראו שמים וארץ נקרא שם ההר חורב ,וכשנגלה
הב"ה על משה מתוך הסנה על שם הסנה נקרא הר סיני והוא חורב ,ומניין שקבלו
ישראל התורה בהר חורב ,שנ' יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב,
 .17רש"י שמות פרק ג פסוק יד
]יד[ אהיה אשר אהיה  -אהיה עמם בצרה זו אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות.
אמר לפניו רבונו של עולם ,מה אני מזכיר להם צרה אחרת דיים בצרה זו .אמר לו יפה
אמרת ,כה תאמר וגו':
 .18שמות פרק ג
[רביעי] א ּומ ֶֹשה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת-צֹאן יִ ְׁתר ֹו ח ְֹׁתנ ֹו כֹהֵ ן ִמ ְׁדיָן וַ ִינְׁהַ ג אֶ ת-הַ סֹאן ַאחַ ר הַ ִם ְׁדבָ ר
וַ ָיבֹא אֶ ל-הַ ר הָ אֱ ֹלקים ח ֵֹרבָ ה :ב וַ י ֵָרא מַ לְׁ אַ ְך ה’ אֵ לָיו בְׁ לַבַ ת-אֵ ש ִמתוְֹך הַ ְׁןנֶה וַ י ְַׁרא וְׁ ִהמֵה
הַ ְׁןנֶה בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְׁ הַ ְׁןנֶה אֵ ינֶמּו אֺ כָ ל :ג וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה ָאסֺ ָרה-מָא וְׁ אֶ ְׁראֶ ה אֶ ת-הַ םַ ְׁראֶ ה הַ ָּגדֹל
הַ זֶ ה מַ דּועַ ֹלא-יִ בְׁ עַ ר הַ ְׁןנֶה :ד וַ י ְַׁרא ה’ כִ י סָ ר לִ ְׁראוֹת וַ י ְִׁק ָרא אֵ לָיו אֱ ֹלקים ִמתוְֹך הַ ְׁןנֶה
וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה מ ֶֹשה וַ יֹאמֶ ר ִה ֵמנִי :ה וַ יֹאמֶ ר ַאלִ -ת ְׁק ַרב הֲ ֹלם ַשל-נְׁעָ לֶיָך מֵ עַ ל ַרגְׁ לֶיָך כִ י
ַאדמַ ת-ק ֶֹדש הּוא :ו וַ יֹאמֶ ר ָאנֹכִ י אֱ ֹלהֵ י ָאבִ יָך אֱ ֹלהֵ י
הַ םָ קוֹם אֲ ֶשר אַ ָתה עוֹמֵ ד עָ לָיו ְׁ
יִצחָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב וַ י ְַׁס ֵתר מ ֶֹשה נָ נָיו כִ י י ֵָרא מֵ הַ בִ יט אֶ ל-הָ אֱ ֹלקים :ז
ַאבְׁ ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י ְׁ
יתי אֶ תֳ -ענִי עַ ִםי אֲ ֶשר בְׁ ִמ ְׁצ ָריִם וְׁ אֶ ת-צַ ע ֲָקתָ ם ָשמַ עְׁ ִתי ִמנְׁ נֵי נֹגְׁ ָֹשיו כִ י
וַ יֹאמֶ ר יה’ ָראֹה ָר ִא ִ
ָארץ הַ ִהוא אֶ ל-אֶ ֶרץ
י ַָדעְׁ ִתי אֶ ת-מַ כְׁ אֹבָ יו :ח וָ אֵ ֵרד לְׁ הַ ִסיל ֹו | ִמיַד ִמצְׁ ַריִם ּולְׁ הַ עֲֹלת ֹו ִמן-הָ ֶ
טוֹבָ ה ְּׁורחָ בָ ה אֶ ל-אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּׁודבָ ש אֶ לְׁ -מקוֹם הַ כְׁ ַנ ֲענִי וְׁ הַ ִח ִתי וְׁ הָ אֱ מ ִֹרי וְׁ הַ נְׁ ִרזִ י וְׁ הַ ִחּוִ י
יתי אֶ ת-הַ לַחַ ץ אֲ ֶשר ִמ ְׁצ ַריִם
ש ָראֵ ל בָ ָאה אֵ לָי וְׁ גַםָ -ר ִא ִ
ְׁבּוסי :ט וְׁ עַ ָתה ִהמֵה צַ ע ֲַקת בְׁ נֵי-יִ ְׁ ֹ
וְׁ הַ י ִ
ש ָראֵ ל ִמ ִם ְׁצ ָריִם :יא
ֹלחֲ ִצים אֹתָ ם :י וְׁ עַ ָתה לְׁ כָ ה וְׁ אֶ ְׁשלָחֲ ָך אֶ ל-נַ ְׁרעֹה וְׁ הוֹצֵ א אֶ ת-עַ ִםי בְׁ נֵי-יִ ְׁ ֹ
ש ָראֵ ל
וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-הָ אֱ ֹלקים ִמי ָאנֹכִ י כִ י אֵ לְֵך אֶ ל-נַ ְׁרעֹה וְׁ כִ י או ִֹציא אֶ ת-בְׁ נֵי יִ ְׁ ֹ
ִמ ִם ְׁצ ָריִם :יב וַ יֹאמֶ ר כִ י-אֶ ְׁהיֶה עִ םָ ְך וְׁ זֶ ה-לְׁ ָך הָ אוֹת כִ י ָאנֹכִ י ְׁשל ְַׁח ִתיָך בְׁ הו ִֹציאֲ ָך אֶ ת-הָ עָ ם
ִמ ִם ְׁצ ַריִ ם ַתעַ בְׁ דּון אֶ ת-הָ אֱ ֹלקים עַ ל הָ הָ ר הַ זֶ ה :יג וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-הָ אֱ ֹלקים ִהמֵה ָאנֹכִ י בָ א
ָאמרּו-לִ י מַ הְׁ -שמ ֹו מָ ה אֹמַ ר
ש ָראֵ ל וְׁ ָאמַ ְׁר ִתי לָהֶ ם אֱ ֹלהֵ י אֲ בוֹתֵ יכֶם ְׁשלָחַ נִי אֲ לֵיכֶם וְׁ ְׁ
אֶ ל -בְׁ נֵי יִ ְׁ ֹ
ש ָראֵ ל
אֲ לֵהֶ ם :יד וַ יֹאמֶ ר אֱ ֹלקים אֶ ל-מ ֶֹשה אֶ ְׁהיֶה אֲ ֶשר אֶ ְׁהיֶה וַ יֹאמֶ ר כֹה תֹאמַ ר לִ בְׁ נֵי יִ ְׁ ֹ
ש ָראֵ ל יה’
אֶ ְׁהיֶה ְׁשלָחַ נִי אֲ לֵיכֶם :טו וַ יֹאמֶ ר עוֹד אֱ ֹלקים אֶ ל-מ ֶֹשה כֹה תֹאמַ ר אֶ ל-בְׁ נֵי יִ ְׁ ֹ
יִצחָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב ְׁשלָחַ נִי אֲ לֵיכֶם זֶ הְׁ -ש ִמי לְׁ ֹעלָם וְׁ זֶ ה
אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ יכֶם אֱ ֹל הֵ י ַאבְׁ ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י ְׁ
ש ָראֵ ל וְׁ ָאמַ ְׁר ָת אֲ לֵהֶ ם יה’ אֱ ֹלהֵ י
זִ כְׁ ִרי לְׁ דֹר דֹר[ :חמישי] טז לְֵך וְׁ ָאסַ פְׁ ָת אֶ ת-זִ ְׁקנֵי יִ ְׁ ֹ
קב לֵאמֹר נָ קֹד נָ ַק ְׁד ִתי אֶ ְׁתכֶם וְׁ אֶ ת-הֶ עָ שֹּוי
יִצחָ ק וְׁ ַי ֲע ֹ
אֲ בֹתֵ יכֶם נ ְִׁרָאה אֵ לַי אֱ ֹלהֵ י ַאבְׁ ָרהָ ם ְׁ
לָכֶם בְׁ ִמ ְׁצ ָריִם :יז וָ אֹמַ ר ַא ֲעלֶה אֶ ְׁתכֶם מֵ ֳענִי ִמ ְׁצ ַריִם אֶ ל-אֶ ֶרץ הַ כְׁ ַנ ֲענִי וְׁ הַ ִח ִתי וְׁ הָ אֱ מ ִֹרי
קלֶָך ּובָ אתָ אַ ָתה וְׁ זִ ְׁקנֵי
יְׁבּוסי אֶ ל-אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּׁודבָ ש :יח וְׁ ָש ְׁמעּו לְׁ ֹ
ִ
וְׁ הַ נְׁ ִרזִ י וְׁ הַ ִחּוִ י וְׁ הַ
ש ָראֵ ל אֶ ל-מֶ לְֶך ִמ ְׁצ ַריִם וַ אֲ מַ ְׁר ֶתם אֵ לָיו יה’ אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְׁ ִריִים נ ְִׁק ָרה עָ לֵינּו וְׁ עַ ָתה נֵלְׁ כָה-מָא
יִ ְׁ ֹ
ֹלשת י ִָמים בַ ִם ְׁדבָ ר וְׁ נִזְׁ בְׁ חָ ה לַיה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ ינּו :יט וַ אֲ נִי י ַָדעְׁ ִתי כִ י ֹלא-יִ ֵתן אֶ ְׁתכֶם מֶ לְֶך
ֶד ֶרְך ְׁש ֶ
יתי אֶ תִ -מ ְׁצ ַריִם בְׁ כֹל נִפְׁ לְׁ אֹתָ י אֲ ֶשר
ִמ ְׁצ ַריִם לַהֲ ֹלְך וְׁ ֹלא בְׁ יָד חֲ זָ ָקה :כ וְׁ ָשל ְַׁח ִתי אֶ ת-י ִָדי וְׁ ִהכֵ ִ
יְׁשלַח אֶ ְׁתכֶם :כא וְׁ נָתַ ִתי אֶ ת-חֵ ן הָ עָ ם-הַ זֶ ה בְׁ עֵ ינֵי ִמ ְׁצ ָריִם וְׁ הָ ָיה
אֶ עְׁ ֶֹשה בְׁ ִק ְׁרב ֹו וְׁ ַאחֲ ֵרי-כֵ ן ַ
ּומּג ַָרת בֵ יתָ ּה כְׁ לֵי-כֶ סֶ ף ּוכְׁ לֵי זָ הָ ב
יקם :כב וְׁ ָשאֲ לָה ִא ָשה ִמ ְׁשכֶ נ ְָׁתּה ִ
כִ י תֵ לֵכּון ֹלא תֵ לְׁ כּו ֵר ָ
שמָ ֹלת וְׁ ַֹש ְׁמ ֶתם עַ ל-בְׁ נֵיכֶם וְׁ עַ ל-בְׁ נֹתֵ יכֶם וְׁ נִסַ לְׁ ֶתם אֶ תִ -מ ְׁצ ָריִם:
ּו ְׁ ֹ
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 .19רש"י שמות פרק ג
]טו[ זה שמי לעלם  -חסר וי"ו ,לומר העלימהו ,שלא יקרא ככתבו:
 .20שמות פרק יז
שים בְׁ ָאזְׁ נֵי יְ הוֹשֺ עַ כִ י-מָ חֹה
[מפטיר] יד וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל-מ ֶֹשה כְׁ תֹב זֹאת זִ כָרוֹן בַ ןֵ פֶ ר וְׁ ִ ֹ
אֶ ְׁמחֶ ה אֶ ת -זֵ כֶ ר עֲמָ לֵק ִמ ַתחַ ת הַ ָשמָ יִם :טו וַ יִבֶ ן מ ֶֹשה ִמזְׁ בֵ חַ וַ יִ ְׁק ָרא ְׁשמ ֹו ה' | נ ִִןי :טז
וַ יֹאמֶ ר כִ י-יָד עַ ל-כֵ ס יָּה ִמלְׁ חָ מָ ה ַלה' בַ עֲמָ ֵלק ִמדֹר דֹר:
 .21רש"י שמות פרק יז
]טז[ ויאמר  -משה:כי יד על כס י-ה  -ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו
מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ,ומהו כס ,ולא נאמר כסא ,ואף השם נחלק לחציו ,נשבע
הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו ,וכשימחה שמו
יהיה השם שלם והכסא שלם ,שנאמר ]תהלים ט ז[ האויב תמו חרבות לנצח ,זהו עמלק
שכתוב בו ]עמוס א יא[ ועברתו שמרה נצח] ,תהלים שם[ וערים נתשת אבד זכרם המה,
מהו אומר אחריו ]תהלים ט ח[ וה' לעולם ישב ,הרי השם שלם] ,תהלים שם[ כונן
למשפט כסאו ,הרי כסאו שלם:
 .22זכריה פרק יד
]ט[ והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד:
 .23ספר מחשבות חרוץ פרק יא ד"ה וכל*
וספרן של צדיקים שומרי תורת ד' הוא הספר תורה דכתיבא ומנחא לכל הדורות לעשות
את כל דברי התורה הזאת ,כידוע דששים ריבוא אותיות התורה נגד ששים ריבוא
נשמות בני ישראל שהם עצמן אותיות התורה,
 .24תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד ב
מאי תקנתיה  -יעסוק בתורה ,שנאמר +משלי י"ג +ועץ חיים תאוה באה ,ואין עץ חיים
אלא תורה ,שנאמר +משלי ג' +עץ חיים היא למחזיקים בה! –
 .25פסחים דף נ.א
והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד ,אטו האידנא לאו אחד
א העולם הזה ,על בשורות
הוא? ־ אמר רבי אחא בר חנינא :לא כעולם הזה העולם הב ֹ
טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ,ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת .לעולם
הבא ־ כולו הטוב והמטיב .ושמו אחד ,מאי אחד ,אטו האידנא לאו שמו אחד הוא? ־
א העולם הזה ־ נכתב ביו"ד ה"י
אמר רב נחמן בר יצחק :לא כעולם הזה העולם הב ֹ
ונקרא באל"ף דל"ת ,אבל לעולם הבא כולו אחד ־ נקרא ביו"ד ה"י ,ונכתב ביו"ד ה"י.
סבר רבא למדרשה בפירקא .אמר ליה ההוא סבא :לעלם כתיב ,רבי אבינא רמי :כתיב,
(שמות ג) זה שמי לעלם ,וזה זכרי לדר דר .אמר הקדוש ברוך הוא :לא כשאני נכתב אני
נקרא ,נכתב אני ביו"ד ה"א ,ונקרא אני באל"ף דל"ת.
 .26ספר שמות פרק ד
ֹאמרּו ֹלא-נ ְִׁרָאה אֵ לֶיָך ה’ :ב
יִש ְׁמעּו בְׁ קֹלִ י כִ י י ְׁ
א וַ יַעַ ן מ ֶֹשה וַ יֹאמֶ ר וְׁ הֵ ן ֹלא-יַאֲ ִמינּו לִ י וְׁ ֹלא ְׁ
ַארצָ ה וַ י ְַׁשלִ כֵהּו
וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ה’ מַ זֶ ה [מַ ה-זֶ ה] בְׁ י ֶָדָך וַ יֹאמֶ ר מַ טֶ ה :ג וַ יֹאמֶ ר הַ ְׁשלִ יכֵהּו ְׁ
יִשלַח
יְׁהי לְׁ נָחָ ש וַ ָינָס מ ֶֹשה ִמנָ נָיו :ד וַ יֹאמֶ ר ה’ אֶ ל-מ ֶֹשה ְׁשלַח י ְָׁדָך וֶ אֱ חֹז בִ זְׁ נָב ֹו וַ ְׁ
ַארצָ ה וַ ִ
ְׁ
יָד ֹו וַ יַחֲ זֶ ק-ב ֹו וַ י ְִׁהי לְׁ מַ טֶ ה בְׁ כַ נוֹ:
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