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 .1שמות פרק ה
ש ַלח ְָׁתָּֽנִי( :כג)
ֹאמר אֲ ד ָֹ֗ני ל ָָמָ֤ה ה ֲֵר ֹ֙ע ֹתָ הֹ֙ ל ָ ָָ֣עם ַה ֶֶּ֔זה לָ ָ֥םָה ֶזֶּ֖ה ְׁ
ל־ה' וַי ַ ַ֑
[מפטיר] (כב) ַו ָיָּ֧שָב מ ֶ ֹֹ֛שה אֶ ֖
שמות פרק ו,
(א)
ו ֵמ ָֹ֞אז ָ ָ֤באתִ י אֶל־פ ְַׁרע ֹהֹ֙ לְׁדַ ֵ ָ֣בר בִּשְׁ ֶֶ֔מָך ה ַ ֵֶּ֖רע ל ָ ָָ֣עם ַה ֶזַ֑ה ְׁוהַצֵ ָ֥ל ֹלא־ה ַ ִֶּ֖צלְׁתָ אֶת־עַםֶ ָָּֽך:
ש ְׁל ֵֶּ֔חם ו ְׁב ָיָ֣ד ֲחזָ ֶָּ֔קה יְׁג ְָׁר ֵ ֶּ֖שם
ֲשר אֶ ָּֽע ֶ ֱֶּ֖שה ְׁלפ ְַׁר ַ֑ע ֹה ִכָ֣י ְׁב ָיָ֤ד ֲחזָקָהֹ֙ י ְׁ ַ
וַיָֹ֤אמֶר ה֙ ' אֶל־מ ֹ ֶּ֔ ֶ
שה ע ָ ַָ֣תה תִ ְׁר ֶֶּ֔אה א ֶ ָ֥
פרשת וארא
ֹלהים אֶל־מ ֶ ַֹ֑שה וַיָֹ֥אמֶר א ֵָלֶּ֖יו ֲא ִנָ֥י הֽ'( :ג) ָוא ֵָָ֗רא אֶל־ַאב ְָׁרהָ ֹ֛ם אֶל־
ֵַארצָֹּֽו :ס
מ ְׁ
(ב) ַוי ְׁדַ בֵ ָ֥ר אֱ ִּ֖
נֹודעְׁתִ י לָהֶ ָּֽם:
יִצ ְָׁחָ֥ק וְׁאֶ ָּֽל־יַע ֲֶּ֖ק ֹב ב ְֵׁ֣אל שַׁ ָּ֑די ו ְׁ
ש ִ ָ֣מי ֶ֔ה' ֹלָ֥ א ַ ֶּ֖
 .2בראשית פרק יז
ִּי־אל שַׁ דֶַׁ֔ י
(א) ַוי ִ ְָׁ֣הי ַאב ְֶָּׁ֔רם בֶן־תִ ש ְִׁעָ֥ים ש ָָנֶּ֖ה ו ֵ ְָׁ֣תשַע ָ
ש ִנַ֑ים ַוי ֵָָ֨רא ֜ה' אֶל־ַאב ְָָׁ֗רם וַיָֹ֤אמֶר ֵאלָי ֹ֙ו אֲ נ ֵ֣
ְַׁאר ֶ ֶּ֥בה אֹותְׁ ָךֶּ֖ ִבמ ְָׁ֥א ֹד מְׁאָֹּֽד( :ג) ַוי ִָ֥פ ֹל
ֵינַָ֑ך ו ְׁ
יתי בֵי ִנָ֣י וב ֶ
הִתְׁ הַלֵ ְָ֥ך ְׁלפ ַָנֶּ֖י ֶו ְׁה ֵי ָ֥ה תָ מִ ָּֽים( :ב) ְׁואֶתְׁ נָ ָ֥ה ב ְִׁר ִ ֶּ֖
יתי א ָ ִַ֑תְך ְׁו ָה ִִ֕ייתָ ל ַ ְֶּׁ֖אב ה ֲָ֥מֹון ּגֹו ִי ָּֽם( :ה)
ֹלהים לֵאמָֹּֽר( :ד) ֲא ִִ֕ני הִמֵ ָ֥ה ב ְִׁר ִ ֶּ֖
ַאב ָ ְֶּׁ֖רם עַל־פ ָָנַ֑יו ַוי ְׁדַ בֵ ָ֥ר א ִֹ֛תֹו אֱ ִּ֖
ש ְׁמ ָֹ֙ך ַאב ְָׁר ֶָּ֔הם ִכֹ֛י ַאב־ה ֲָ֥מֹון ּגֹו ִיֶּ֖ם נְׁתַ תִ ָּֽיָך( :ו) ְׁו ִּהפְׁר ִּ ִ֤תי אָֹּֽתְׁ ָֹ֙ך
שמְָׁךֶּ֖ ַאב ָ ְַׁ֑רם ְׁו ָה ָיָ֤ה ִ
וְֹׁלא־יִק ֵ ָָ֥רא עֹוֹ֛ ד אֶת־ ִ
ִבמ ְָׁ֣א ֹד מ ְֶּׁ֔א ֹד ונְׁתַ ִ ֶּ֖תיָך לְׁגֹו ִיַ֑ם ו ְׁמל ִ ֶָּ֖כים ִמםְָׁךָ֥ י ֵצֵ ָּֽאו( :ז) ַו ֲהקִמ ֹתִָ֨ י אֶת־ב ְִׁריתִֹ֜ י בֵי ִנָ֣י ובֵי ֶָ֗נָך ו ֵָ֨בין ז ְַׁרעֲָךָּ֧
עֹולַ֑ם ִל ְׁהיָֹ֤ות ְׁל ָֹ֙ך ל ֽאֹל ִֶּ֔הים ָּֽו ְׁלז ְַׁרעֲָךֶּ֖ ַאח ֶ ֲָּֽריָך( :ח) ְׁונָתַ ִ ָ֣תי ְ֠ ְׁלָך ו ְׁלז ְַׁרע ֲָָ֨ך ַאח ֲֶֹ֜ריָך
ַאח ֶ ֲֹ֛ריָך לְׁד ֹר ָ ֶֹּ֖תם ִלב ִ ְָׁ֣רית ָ
עֹולַ֑ם ְׁו ָה ִי ָ֥יתִ י ל ֶ ֶָּ֖הם לֵאֹלהִ ָּֽים( :ט) וַיָֹ֤אמֶר אֱ ֹלהִּים֙ אֶל־
ָל־א ֶָ֣רץ ְׁכ ֶַּ֔נעַן ַל ֲא ֺח ַזֶּ֖ת ָ
ֵ ָ֣את׀ ֶ ֵ֣א ֶרץ ְׁמג ֶָֺ֗ריָך ֹ֚ ֵאת כ ֶ
שמ ְָׁ֗רו בֵינִ ֹ֙י
ֲשר תִ ְׁ
יתי תִ ש ְַׁ֑מ ֹר א ָ ַֹ֛תה ְׁוז ְַׁׁרעֲָךֶּ֥ אַ ָּֽח ֶ ֲֶּ֖ריָך לְׁד ֹר ָֹתָּֽם( :י) ָ֣ז ֹאת ב ְִּׁר ִ֞יתִּ י א ֶ ָ֣
ַאב ְָׁר ֶָּ֔הם ְׁוא ָ ֶַּ֖תה אֶ ת־ב ְִּׁר ִּ ֵ֣
ְׁשר ע ְָׁרלַתְׁ ֶכַ֑ם ְׁו ָהי ָהֹ֙ ל ְָׁ֣אֹות
ובינֵי ֶֶּ֔כם ובֵ ָ֥ין ז ְַׁרעֲָךֶּ֖ ַאח ֶ ֲַ֑ריָך ה ִֶּּ֥מֹול ל ֶָכֶּ֖ם כל־זכֽר( :יא) ונְׁ ַמלְׁתִֶ֕ ם ֵ ֶּ֖את ב ַׁ ֵ֣
ֵ ָ֣
יכַ֑ם י ְִׁלָ֣יד ֶָּ֔בי ִת ו ִמ ְׁקנַת־ ֶֹ֙כ ֶס ֹ֙ף
ב ְִֶּׁ֔רית בֵי ִנֶּ֖י ובֵינֵיכֶ ָּֽם( :יב) ובֶן־שְׁמ ַֹנָ֣ת י ָ ִָ֗מים י ִָ֥םֹול לָכֶ ֹ֛ם כָל־ז ָ ֶָּ֖כר לְׁד ֹר ֹתֵ ֶ
ֲשר ֹלָ֥ א מִ ָּֽז ְַׁרעֲָךֶּ֖ הָּֽוא:
מ ִָ֣כ ֹל בֶן־נֵ ֶָּ֔כר א ֶ ֹ֛
 .3רש"י בראשית פרק יז פסוק 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:
 .4בראשית פרק כח
ִשה ִמבְׁנָ֥ ֹות כְׁנָ ָּֽעַן( :ב) ֶּ֖קום ֵל ְֹ֙ך
(א) ַויִק ָ ְָׁ֥רא יִצ ְָׁחֹ֛ק אֶ ָּֽל־יַע ֲֶּ֖ק ֹב ַוי ָ ְָׁ֣ב ֶרְך א ַֹ֑תֹו ַוי ְׁ ַצ ֵוֹ֙ה ֹ֙ו וַיָֹ֣אמֶר ֶּ֔לֹו ֹלָּֽא־תִ קַ ָ֥ח א ָ ֶּ֖
שה ִמבְׁנָ֥ ֹות ל ָ ֶָּ֖בן א ִ ֲָ֥חי אִםֶ ָָּֽך( :ג) ו ֵ ְָׁ֤אל שַדַ ֹ֙י יְׁב ֵ ָָ֣רְך
ְׁתואל א ִ ֲָ֣בי א ֶ ִַ֑םָך ְׁוקַח־לְָׁךָ֤ ִמשָםֹ֙ ִא ֶּ֔ ָ
פ ֶ ַָ֣דנָ ָּֽה א ֲֶָּ֔רם בֵ ָ֥יתָ ה ב ֵ ֶּ֖
אָֹּֽתְׁ ֶָּ֔ך ְׁויַפ ְְׁׁרָךֶּ֖ ְׁוי ְַׁר ֶ ַ֑בָך ְׁו ָה ִיֶּ֖יתָ ִלקְׁהַ ָ֥ל עַםִ ָּֽים:
 .5בראשית פרק לה ,י-יא
ש ֶֶּ֔מָך ַויִק ָ ְָׁ֥רא אֶת־
שמ ְָָׁ֨ך ֹ֜עֹוד יַע ֲָ֗ק ֹב ִכָ֤י אִם־יִש ְָׁר ֵאלֹ֙ י ִ ְׁה ֶיָ֣ה ְׁ
שמְָׁךָ֣ יַע ֲַ֑ק ֹב ֹלָּֽא־יִק ֵָרא ִ
ֱֹלהים ִ
(י) וַי ָֹּֽאמֶר־לָ֥ ֹו א ִ ֶּ֖
ור ֵֶּ֔בה ּגֹ֛ ֹוי וקְׁהַ ָ֥ל ּגֹו ִ ֶּ֖ים י ִ ְׁה ֶיָ֣ה מ ֶ ִַ֑ם ָך ו ְׁמל ִ ֶָּ֖כים
ש ְֶּׁ֖מֹו יִש ְָׁראֵ ָּֽל( :יא) וַי ֹאמֶר ָ֨לֹו אֱֹל ִֹ֜הים ֲא ִָ֨ני ִ֤אל שַׁ דַׁ ֙י פ ֵ ְָׁ֣רה ְׁ
ֵמ ֲחלָצֶ ָ֥יָך י ֵצֵ ָּֽאו:
 .6בראשית פרק מג פסוק יד
ֲשר
ַאחר ְׁואֶת־ ִבנְׁי ִ ַָ֑מין ַו ֲא ִִ֕ני ַכא ֶ ָ֥
ו ְֵׁ֣אל שַׁ דַָׁ֗ י י ִתֵָ֨ ן ל ֶָכָ֤ם ַר ֲחמִיםֹ֙ ִלפ ְֵׁנָ֣י ָה ִֶּ֔איש ְׁושִלַ ָ֥ח לָכֶ ֹ֛ם אֶת־ ֲאחִיכֶ ָ֥ם ֵ ֶּ֖
ש ֶָּ֖כ ֹלְׁתִ י שָכָ ָּֽלְׁתִ י:
 .7רש"י בראשית פרק מג פסוק יד
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:
1

 .8בראשית פרק מח
(ג) וַיָֹ֤אמֶר יַעֲק ֹ ֹ֙ב אֶל־יֹו ֵֶּ֔סף ֶּ֥אל שַׁ ַׁ ַּ֛די נ ְִׁראָ ָּֽה־אֵלַ ָ֥י בְׁלֶּ֖ וז ב ֶ ְָׁ֣א ֶרץ כ ָ ְַׁ֑נעַן ַוי ָ ְֶּׁ֖ב ֶרְך א ֹתִ ָּֽי( :ד) וַיָֹ֣אמֶר ֵא ַָ֗לי ִהנְׁ ִנָ֤י
ַמפ ְְׁׁר ָֹ֙ך ְׁוה ְִׁרבִיתִֶּ֔ ָך ונְׁתַ ִ ֶּ֖תיָך ִלק ַ ְָׁ֣הל ע ִ ַַ֑םים ְׁו ָָ֨נתַ תִֹ֜ י אֶת־ה ָ ָָּ֧א ֶרץ ה ַֹ֛ז ֹאת ְׁלז ְַׁרעֲָךָ֥ ַאח ֶ ֲֶּ֖ריָך ֲא ֺח ַז ָ֥ת עֹולָ ָּֽם:
 .9בראשית פרק מט ,כב-כו
ש ַֹ֙מי ִםֹ֙
ִיב ְָׁ֣ר ֶֶּ֔כ ָך ב ְִׁר ָ֤כ ֹת ָ
(כב) ֵ ָ֤בן פ ָֹר ֹ֙ת יֹו ֵֶּ֔סף … אֶ ָ֥ בֶן יִש ְָׁראֵ ָּֽל( :כה) ֵמ ֵָ֨אל ָא ִֹ֜ביָך ְׁוי ַ ְׁעז ְֶָׁ֗ר ָך ו ֵ ְָׁ֤את שַׁ דַׁ ֙י ו ָ
הֹורי ַעָּֽד־
ֵמ ֶָּ֔על ב ְִׁר ָ֥כ ֹת תְׁ ֶּ֖הֹום ר ֶ ָֹ֣בצֶת ָ ַ֑תחַת ב ְִׁר ָ֥כ ֹת ש ַׁ ֖דיִּם ו ֽרחַׁם( :כו) ב ְִׁר ָ֣כ ֹת ָא ִָ֗ביָך ּגָ ָּֽבְׁר ֹ֙ו עַל־ב ְִׁר ָ֣כ ֹת ֶַּ֔
עֹולַ֑ם תִ ָּֽ ְׁהיֶֹ֙י ָֹ֙ן ל ְָׁ֣ר ֹאש יֹו ֵֶּ֔סף ו ְׁלקָדְׁ ֶּ֖ק ֹד נְׁ ִז ָ֥יר א ֶָחָּֽיו :פ
תַ א ֲַוֶּ֖ת ִּגב ְָׁ֣ע ֹת ָ
 .10ספר קהלת יעקב  -ערך נד
וזה סוד שדי שהוא לשון שדים ראשי תיבות דד ימין שמאל
 .11רש"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:
 .12תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב עמוד א
יְהודה ָאמַ ר ַרב ,בְ ָשעָ ה ֶׁשבָ ָרא הַ ָקדוֹש הַ ָקדוֹש בָ רוְך הוא אֶׁ ת הָ ע ֹולָם ,הָ יָה
ָ
וְ ָאמַ ר ַרבִּ י
מַ ְר ִּחיב וְ ה ֹולְֵך כִּ ְש ֵתי פְ ַקעִּ ּיוֹת ֶׁשל ְש ִּתי ,עַ ד ֶׁשגָעַ ר ב ֹו הַ ָקדוֹש בָ רוְך הוא ,וְ הֶׁ ע ֱִּמידוֶֹׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר,
ּמודי ָשמַ יִּם יְר ֹופְ פו  -וְ יִּ ְת ְמהו ִּמ ַגע ֲָרתוֹ" ,וְ הַ יְינו ְדָאמַ ר ַרבִּ י ִּש ְמעוֹן בֶׁ ן לֵוִּ י ,מַ אי ִּדכְ ִּתיב,
"עַ ֵ
"די"! ָאמַ ר ֵריש ל ִָּקיש ,בְ ָשעָ ה
(בראשית יז) "אֲ נִּי אֵ ל ָש ָדי" ,אֲ נִ י אל ֶׁשָאמַ ְר ִתי לְ עוֹל ִָמי ַ
ֶׁשבָ ָרא הַ ָקדוֹש בָ רוְך הוא אֶׁ ת הַ יָם הַ גָדוֹל ,הָ יָה מַ ְר ִּחיב וְ ה ֹולְֵך ,עַ ד ֶׁשגָעַ ר ב ֹו הַ ָקדוֹש בָ רוְך
הוא ,וְ יִּ בְ שוֶֹׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר( ,נחום א) "גוֹעֵ ר בַ יָם  -וַ יַבְ ֵשהו".
 .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' 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
 .16זוהר תוספות דף רעו/א
זכור את יום השבת לקדשו ברזא דברית דהוא יסוד דאחיד ביה יוסף וע"ד אקרי שבת
דהא יוסף כל אקרי שבת נמי כל דכל ענוגא ותפנוקא נפיק מניה לקיימא עלמין כלהון
ועל דא שבתא כללה עשה ולא תעשה בגין דיוסף נמי בוכרא דנטיל ב' חולקין.
 .17פרקי 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,
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 .18תלמוד בבלי מסכת שבת דף סז עמוד א
ולימא הכי :הסנה הסנה ,לאו משום דגביהת מכל אילני אשרי הקדוש ברוך הוא
שכינתיה עלך ,אלא משום דמייכת מכל אילני אשרי קודשא בריך הוא שכינתיה עלך.
 .19שמות פרק ג
ַאחר ַהםִדְׁ ֶָּ֔בר ַוי ָֹ֛ב ֹא ֶאל־הַ ָ֥ר
(א) ומ ֹ ָ֗ ֶ
ֶת־צ ֹאן י ִתְׁ ָ֥רֹו ח ֹתְׁ נֶּ֖ ֹו כ ֵ ָֹ֣הן מִדְׁ ָיַ֑ן ַויִנ ַ ְָׁ֤הג אֶת־הַצ ֹא ֹ֙ן ַ ָ֣
שה ָה ָי ָ֥ה ר ֶֹעֹ֛ה א ֹ֛
ַת־אש מ ִָ֣תֹוְך ַהן ְֶׁנַ֑ה ַו ַָ֗י ְׁרא ְׁוה ִֵמָ֤ה ַה ְׁןנֶהֹ֙ ב ֵ ָֹ֣ער ָב ֵֶּ֔אש
ֹלהים ח ֵ ָֹּֽרבָה( :ב) ְַ֠וי ֵָרא ַׁמלְׁאַַׁ֨ ְך הֶּ֥ ' אֵלָ ֹ֛יו ְׁב ַלב ֵ ֶּ֖
האֱ ִּ֖
ה־מָ֣א ְׁוא ְֶׁר ֶֶּ֔אה אֶת־ ַהם ְַׁראֶ ָ֥ה ַהּג ֶָּ֖ד ֹל ַה ֶזַ֑ה מ ֶַּ֖דו ַע ֹלא־יִבְׁעַ ָ֥ר
ָאס ָָּֽר ָ
שה ֺ
ְׁו ַהן ְֶׁנֶּ֖ה אֵינֶ ָ֥מו אֺכָ ָּֽל( :ג) וַיָֹ֣אמֶר מ ֹ ֶּ֔ ֶ
ַהןְׁנֶ ָּֽה( :ד) ַו ַי ְָׁ֥רא ֖ה' ִכָ֣י ָ ָ֣סר ל ְִׁר ַ֑אֹות ַויִק ְָׁרא ֵא ָָ֨ליו אֱ ֹל ִּ֜הים מ ִָ֣תֹוְך ַה ְׁן ֶָ֗נה וַיֹֹ֛אמֶר מ ֶ ָֹ֥שה מ ֶ ֶֹּ֖שה וַיָֹ֥אמֶר
עֹומד ָע ֶָּ֔ליו ַאדְׁ מַת־
ֲשר אַתָ הֹ֙ ֵ ָ֣
הִמֵ ָּֽנִי( :ה) ו ֶַּ֖י ֹאמֶר ַאל־תִ ק ַ ְָׁ֣רב ה ֲַֹ֑לם שַל־נְׁ ָע ֶלֹ֙י ָֹ֙ך מ ַ ֵָ֣על ַרגְׁ ֶֶּ֔ליָך ִכָ֣י ַהם ָָ֗קֹום א ֶ ָ֤
ֵאֹלהָ֣י יַע ֲַ֑ק ֹב ַויַס ֵ ְָׁ֤תר מֹשֶהֹ֙ ָפ ֶָּ֔ניו
ֹלהָּ֧י ַאב ְָׁרהָ ֹ֛ם אֱֹלהֵ ָ֥י יִצ ָ ְֶּׁ֖חק ו ֵ
ֱֹלהי ָא ִֶּ֔ביָך ֱא ֵ
ֶּ֖ק ֹדֶ ש הָּֽוא( :ו) ו ַָ֗י ֹאמֶר ָאנ ֹ ִכ ֹ֙י א ֵ ָ֣
ֲשר ְׁב ִמצ ָ ְַׁ֑רי ִם ְׁואֶת־ ַצ ֲעק ָ ָָ֤תם
ִכָ֣י י ֵֶָּ֔רא ֵמה ִ ֶַּ֖ביט אֶ ל־האֱ ֹלהִּ ֽים( :ז) וַיָֹ֣אמֶר ֶ֔ה' ָר ָ֥א ֹה ָר ִאֹ֛יתִ י אֶת־ ֳע ִנָ֥י ע ִ ֶַּ֖םי א ֶ ָ֣
שיו ִכָ֥י י ַ ֶָּ֖דעְׁתִ י אֶת־ ַמכְׁא ֹבָ ָּֽיו( :ח) ָוא ֹ֞ ֵֵרד ְׁל ַהצִילָ֣ ֹו׀ ִמ ַיָ֣ד ִמצ ְַָׁ֗רי ִם ָּֽו ְׁל ַהעֲֹלתֹוֹ֘ מִן־ה ָ ָָ֣א ֶרץ
ש ַֹ֙מעְׁתִ ֹ֙י ִמפ ְֵׁנָ֣י נָֹּֽגְׁ ֶּ֔ ָ
ָ
ור ָח ֶָּ֔בה אֶל־אֶ ֶֹ֛רץ זָבַ ָ֥ת ח ָָלֶּ֖ב ודְׁ ָ ַ֑בש אֶל־מ ְָׁ֤קֹום הַ ָּֽ ְׁכנַ ֲענִ ֹ֙י ו ַ ְָׁ֣החִתִֶּ֔ י וְׁהָ ָּֽאֱמ ִֹר ֹ֙י ְׁו ַהפ ְִׁר ִֶּ֔זי
ֶל־א ֶרץ טֹובָהֹ֙ ְׁ
ַהה ֒
ִוא א ֶ ָ֤
ֲשר ִמצ ַ ְֶּׁ֖רי ִם
ְׁו ַה ִח ִוֶּ֖י ְׁו ַהי ְׁבוסִ ָּֽי( :ט) ְׁועַתִָ֕ ה הִמֵ ֹ֛ה ַצע ַ ֲָ֥קת ְׁבנֵי־יִש ְָׁר ֵ ֶּ֖אל ָ ָ֣בָאה א ֵָלַ֑י ְׁוג ָ
ַם־ר ִאֹ֙יתִ ֹ֙י אֶת־ ַה ֶַּ֔לחַץ א ֶ ָ֥
ש ָלחֲָךֶּ֖ אֶל־פ ְַׁר ַ֑ע ֹה וְׁהֹוצֵ ֹ֛א אֶת־ע ִַםָ֥י בְׁנֵ ָּֽי־יִש ְָׁר ֵ ֶּ֖אל ִמ ִם ְׁצ ָ ָּֽרי ִם( :יא)
ֹלח ֲִצָ֥ים א ָֹתָּֽם( :י) ְׁוע ָ ַָ֣תה ְׁל ֶָּ֔כה וְׁאֶ ָּֽ ְׁ
אֹוצֹ֛יא אֶת־בְׁנֵ ָ֥י יִש ְָׁר ֵ ֶּ֖אל ִמ ִםצ ָ ְָּֽׁרי ִם( :יב)
ָאנ ֹכִי ִכָ֥י א ֵֵלְֶּ֖ך אֶל־פ ְַׁר ַ֑ע ֹה ו ְִׁכָ֥י ִ
ל־האֱ ֹל ִֶּ֔הים ִ ָ֣מי ֶּ֔
וַיָֹ֤אמֶר מֹשֶהֹ֙ אֶ ֵ֣
ש ַלח ִ ְַׁ֑תיָך בְׁהֹוצִ ָּֽיאֲָךָ֤ ֶאת־ ָהעָםֹ֙ ִמ ִםצ ְֶַּׁ֔רי ִם ַ ָּֽת ַעבְׁדו ֹ֙ן אֶת־
וַיֹֹ֙א ֶמ ֹ֙ר כִ ָּֽי־אֶ ָּֽ ְׁה ֶיָ֣ה ִע ֶָּ֔םְך ְׁוזֶה־לְָׁךָ֣ ה ֶָּ֔אֹות ִכָ֥י ָאנ ִ ֶֹּ֖כי ְׁ
שה אֶ ל־הֽאֱ ֹל ִָּ֗הים ִה ֵָ֨מה ָאנ ִֹכָ֣י ב ָֹ֘א אֶל־ב ְֵׁנָ֣י יִש ְָׁרא ֵ֒ל וְָׁאמ ְַׁר ִ ָ֣תי
ָ ָ֣האֱֹל ִֶּ֔הים ַ ֶּ֖על הָהָ ָ֥ר ַה ֶז ָּֽה( :יג) ו ַָ֨י ֹאמֶר מ ֹ ֹ֜ ֶ
ְׁרו־לָ֣י מַׁה־שְׁ ֶ֔מֹו מָ ָ֥ה א ַ ֶֹּ֖מר ֲאלֵהֶ ָּֽם( :יד) וַיָֹ֤אמֶר אֱ ֹלהִּים֙
ֵיכַ֑ם וְׁאָ ָּֽמ ִ
של ַ ָָ֣חנִי ֲאל ֶ
יכֶּ֖ם ְׁ
ָל ֶֶּ֔הם אֱֹלהֵ ָ֥י אֲבֹותֵ ֶ
של ַ ָָ֥חנִי ֲאלֵיכֶ ָּֽם( :טו) וַי ֹאמֶר ָ֨עֹוד
ֲשר אֶ ָּֽ ְׁה ֶיַ֑ה ו ַָ֗י ֹאמֶר ָ֤כ ֹה ת ֹא ַמ ֹ֙ר ִלב ְֵׁנָ֣י יִש ְָׁר ֵֶּ֔אל ֶ ֽאה ְֶׁי֖ה ְׁ
אֶל־מ ֹ ֶּ֔ ֶ
שה אֶ ָּֽ ְׁה ֶיֶּ֖ה א ֶ ָ֣
ֹלהי אֲב ֹתֵ י ֶָ֗כם אֱֹל ֵָ֨הי ַאב ְָׁר ָֹ֜הם אֱֹלהֵ ָ֥י יִצ ְָׁחֹ֛ק וֵאֹלהֵ ָ֥י
אֱֹל ִֹ֜הים אֶל־מ ֹ ָ֗ ֶ
שה כָֹּֽה־ת ֹאמ ַֹ֘ר אֶל־ב ְֵׁנָ֣י יִש ְָׁרא ֵ֒ל ִ֞ה' אֱ ֵ֣
ש ָר ֵָ֗אל וְָׁאמ ְַׁר ָ ָ֤ת
ֵיכַ֑ם זֶה־ש ִ ְָׁ֣מי לְׁע ֹ ֶָּ֔לם ְׁו ֶז ָ֥ה זִכ ִ ְֶּׁ֖רי ל ְָׁ֥ד ֹר דָֹּֽר( :טז) ֵלְָ֣ך וְׁאָ ָּֽ ַספ ְֹׁ֞תָ אֶת־זִק ְֵׁנָ֣י י ִ ְׁ
של ַ ָָ֣חנִי ֲאל ֶ
יַע ֲֶּ֖ק ֹב ְׁ
ֵאמ ֹר פ ָָ֤ק ֹד ָפ ַֹ֙קדְׁ תִ ֹ֙י אֶתְׁ ֶֶּ֔כם ְׁואֶת־
ֱֹלהי ַאב ְָׁרהָ ֹ֛ם יִצ ְָׁחָ֥ק ְׁויַע ֲֶּ֖ק ֹב ל ַ֑
ֱֹלהי אֲבָֹּֽתֵ יכֶםֹ֙ נ ְִׁר ָ ָ֣אה ֵא ֶַּ֔לי א ֵ ָּ֧
ֲא ֵלהֶםֹ֙ ִ֞ה' א ֵ ָ֤
ֶל־א ֶרץ הַ ָּֽ ְׁכנַ ֲענִ ֹ֙י ו ַ ְָׁ֣החִתִֶּ֔ י ְׁוהָ ָּֽאֱמ ִֹר ֹ֙י
ֶהע ָָ֥שוי ל ֶָכֶּ֖ם ְׁב ִמצ ָ ְָּֽׁרי ִם( :יז) וָא ֹ ַָ֗מר ַאע ֲֶלָ֣ה אֶתְׁ כ ֶֹ֘ם ֵמ ֳע ִנָ֣י ִמצ ְַׁרי ִ֒ם א ֶ ָ֤
שמְׁעֶּ֖ ו לְׁק ֶֹלַָ֑ך ובָאתָָ֡ אַתָ ה ְׁוזִ ְׁק ֵָ֨ני יִש ְָׁר ֵֹ֜אל
ְׁבוסי אֶל־ אֶ ֶֹ֛רץ זָבַ ָ֥ת ח ָָלֶּ֖ב ודְׁ בָ ָּֽש( :יח) ְׁו ָ
ְׁו ַהפ ְִׁר ִֶּ֔זי ְׁו ַה ִח ִֶּ֖וי ְׁו ַהי ִ ַ֑
שת יָמִיםֹ֙
ֱֹלהי הָ ָּֽ ִעב ְִׁרי ִיםֹ֙ נִק ָ ְָׁ֣רה ָע ֵֶּ֔לינו ְׁועַתָָ֗ ה ֵ ֶּ֖נ ֲלכָה־ ֹ֞מָא ֶד ֶָ֣רְך שְֹׁלָ֤ ֶ
ֶל־מלְֶך ִמצ ְַָׁ֗רי ִם ַו ֲאמ ְַׁר ֶ ָ֤תם ֵאלָי ֹ֙ו ִ֞ה' א ֵ ָ֤
א ֶ ָ֣
ַבםִדְׁ ֶָּ֔בר ְׁונִזְׁב ָ ְֶּׁ֖חה לַ ָּֽהָ֥ ' אֱֹלהֵ ָּֽינו( :יט) ַו ֲא ִנָ֣י י ָדֶַּ֔ עְׁתִ י ְ֠ ִכי ֹלָּֽא־י ֵ ִָ֥תן אֶתְׁ כֶ ֹ֛ם מֶ ָ֥ לְֶך ִמצ ַ ְֶּׁ֖רי ִם ַל ֲה ַֹ֑לְך וְֹׁלֶּ֖ א ְׁב ָי ָ֥ד
י־כֶּ֖ן
ֲשר אֶ ָּֽע ֶ ֱֶּ֖שה ְׁבק ְִׁר ַ֑בֹו וְַׁאח ֲֵר ֵ
ֲחז ָ ָָּֽקה( :כ) ְׁו ָ
ֵיתי אֶת־ ִמצ ְֶַּׁ֔רי ִם בְׁכֹלֹ֙ נִ ְׁפלְׁא ֹתֶַּ֔ י א ֶ ָ֥
ש ַלח ִ ְָׁ֤תי אֶת־י ָדִ ֹ֙י ְׁו ִהכ ִ ָ֣
יקם( :כב)
ֵינָ֣י ִמצ ָ ְַׁ֑רי ִם ְׁו ָהי ָהֹ֙ ִכָ֣י ֵתָּֽל ֵֶּ֔כון ֹלָ֥ א תֵ לְׁכֶּ֖ ו ֵר ָ ָּֽ
ֶת־חָ֥ן הָ ָּֽעָם־ ַה ֶזֶּ֖ה ְׁבע ֵ
יְׁשַלַ ָ֥ח אֶתְׁ כֶ ָּֽם( :כא) ְׁונָתַ ִ ֹ֛תי א ֵ
שמְׁתֶָ֗ ם עַל־ ְׁבנֵיכֶםֹ֙ ְׁועַל־ ב ְָׁ֣נ ֹתֵ י ֶֶּ֔כם
שמ ַָֹ֑לת ְׁו ַ
ש ֶכנְׁתָ הֹ֙ ו ִמּג ַ ָָ֣רת בֵיתֶָּ֔ ה ְׁכלֵי־כֶ ֹ֛ סֶף וכְׁלֵ ָ֥י ז ָ ֶָּ֖הב ו ְׁ
ִשה ִמ ְׁ
ְׁו ָ
ש ֲא ָָ֨לה א ָ ָ֤
ְׁונִ ַצל ֶ ְֶּׁ֖תם אֶת־ ִמצ ָ ְָּֽׁרי ִם:
 .20רש"י שמות פרק ג פסוק 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':
 .21רש"י שמות פרק ג
]טו[ זה שמי לעלם  -חסר וי"ו ,לומר העלימהו ,שלא יקרא ככתבו:
 .22שמות פרק יז
שים בְ ָאזְ נֵי יְהוֹשֺ עַ כִּ י-מָ חֹה
[מפטיר] יד וַ ּיֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל-מ ֶֹׁשה כְ תֹב זֹאת זִּ כָרוֹן בַ סֵ פֶׁ ר וְ ִּ ֹ
אֶׁ ְמחֶׁ ה אֶׁ ת -זֵ כֶׁ ר עֲמָ לֵק ִּמ ַתחַ ת הַ ָשמָ יִּם :טו וַ ּיִּבֶׁ ן מ ֶֹׁשה ִּמזְ בֵ חַ וַ ּיִּ ְק ָרא ְשמ ֹו ה' | נ ִִּּסי :טז
וַ ּיֹאמֶׁ ר כִּ י-יָד עַ ל-כֵ ס יָה ִּמלְ חָ מָ ה ַלה' בַ עֲמָ ֵלק ִּמדֹר דֹר:
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 .23רש"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:
 .24זכריה פרק יד
]ט[ והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד:
 .25תלמוד 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! –
 .26פסחים 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.
 .27בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עה:יב
ד"א ויהי לי שור וחמור ,שור ,זה יוסף שנאמר (דברים לג) בכור שורו הדר לו … ,ובן בנו
של יוסף עומד לכלות את עמלק ,שנאמר (שמות יז) ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו
לפי חרב,
 .28שמות פרק יג ,יח-יט
ֺשים עָלָ֥ ו ְׁבנֵי־יִש ְָׁר ֵ ֶּ֖אל מֵאֶ ֶָ֥רץ ִמצ ָ ְָּֽׁרי ִם( :יט)
ַם־סוף ַו ֲחמ ִ ֹ֛
ֱֹלהים׀ אֶת־הָעָ ֹ֛ם דֶ ֶָ֥רְך ַהםִדְׁ ָ ֶּ֖בר י ַ֑
(יח) ַוי ַ ֵָ֨ןב א ִ ָּ֧
ֵאמ ֹר פ ָָ֨ק ֹד יִפ ְָׁ֤ק ֹד אֱֹלהִיםֹ֙
ש ִֹ֜בי ַע אֶת־ב ְֵׁנָ֤י יִש ְָׁר ֵאלֹ֙ ל ֶּ֔
ש ֵָ֨ב ַע ִה ְׁ
יֹוסף ע ִַ֑םֹו כִי ַה ְׁ
ַוי ִקַ ָ֥ח מ ֶ ֹֹ֛שה אֶת־ ַעצ ְָׁ֥מֹות ֵ ֶּ֖
ִיתם אֶת־ ַעצְׁמ ַֹתֹ֛י ִמ ֶזֶּ֖ה אִתְׁ כֶ ָּֽם:
אֶתְׁ ֶֶּ֔כם ְׁו ַה ֲעל ֶ ָּ֧
 .92בראשית פרק טו ,יד
ָאנ ֹכִי וְַׁאח ֲֵרי־כֵ ָ֥ן יֵצ ְֶּׁ֖או ב ְִּׁרכֶּ֥ש גדֽ ֹול:
ֲשר יַע ֲֶּ֖ב ֹדו ָדָ֣ן ַ֑
ו ְַׁגָּ֧ם אֶת־הַּגֹ֛ ֹוי א ֶ ָ֥
 .30תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ד
יוסף זכה בעצמות אביו אף הוא לא נתעסק בו אלא משה שנ' ויקח משה את עצמות
יוסף וגו' מלמד שכל העם היו עסוקין בביזה והוא עוסק במצוה
 .31בראשית פרק לט ,יב
שכ ָ ְָׁ֣בה ע ִ ִַ֑םי ַויַע ֲָ֤ז ֹב ִבגְׁד ֹֹ֙ו ְׁבי ָדֶָּ֔ ה וַׁי֖נס ַוי ֵצֵ ָ֥א ַהחָּֽוצָה:
ֵאמ ֹר ִ
וַתִ תְׁ פ ֵ ְָּׁ֧שהו ְׁב ִבג ְֹׁ֛דֹו ל ֶּ֖
 .32מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ג
שמעון איש קטרון אומר בזכות עצמות של יוסף אני קורע להם את הים שנ' ויעזוב בגדו
אצלה וינס החוצה (בראשית לט יב) וכתיב הים ראה וינס (תהלים קיד ג).
 .33תהלים פרק קיד פסוק ג
ַה ָיָ֣ם ָ֭ ָרָאה וַׁי ָּ֑נ ֹס ֹ֝ ַהי ְַׁרדֵָ֗ ן י ִָ֥ן ֹב לְָׁאחָֹּֽור:
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