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בס"ד

שמות ה׳:ט״ו-ו׳:ט׳ א.
ֶבן  ה ַלֲעָבֶדֽי5׃ (טז) ֶּת֗ ֹ֖ ה כ ר ָלָּ֧מה ַתֲעֶׂש֦ ֹ֑ ה ֵלאמ ֹ֖ ל ַוּיְִצֲע֥קּו ֶאל־ַּפְרע ְטֵר֙י ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ֹֽ אּו ׁש ֹ֗ (טו) ַוּיָב

אֶמר  ֹ֛ את ַעֶּמ5ֽ׃ (יז) ַוּי ים ְוָחָט֥ י5 ֻמִּכ֖ נּו ֲעׂ֑שּו ְוִהֵּנ֧ה ֲעָבֶד֛ ים ָל֖ י5 ּוְלֵבִנ֛ים אְֹמִר֥ ין נִָּת֙ן ַלֲעָבֶד֔ ֵא֤
ֶבן  ה ַלֽה'׃ (יח) ְוַעָּת֙ה ְל֣כּו ִעְב֔דּו ְוֶת֖ ה נִזְְּבָח֥ ים נְֵלָכ֖ ְמִר֔ ֹֽ ם א ים ַעל־ֵּכ֙ן ַאֶּת֣ ם נְִרִּפ֑ ים ַאֶּת֖ נְִרִּפ֥

ר Zא־ִתגְְר֥עּו  ֹ֑ ע ֵלאמ ם ְּבָר֣ ל אָֹת֖ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛ ְטֵר֧ ֹֽ ֶכן ְלֵבִנ֖ים ִּתֵּתּֽנּו׃ (יט) ַוּיְִר֞אּו ׁש ֹ֥ ם ְות ן ָלֶכ֑ Zא־יִּנֵָת֣
ת  ם ֵמֵא֥ ם ְּבֵצאָת֖ ים ִלְקָראָת֑ ן נִָּצִב֖ ֹ֔ ם ְּדַבר־֥יֹום ְּביֹוֽמֹו׃ (כ) וַּֽיִפְּגְעּו֙ אֶת־ֹמׁשֶ֣ה וְאֶֽת־ַאֲהר ִמִּלְבנֵיֶכ֖
נּו ְּבֵעיֵנ֤י ַפְרעֹ֙ה  ם ֶאת־ֵריֵח֗ ר ִהְבַאְׁשֶּת֣ ט ֲאֶׁש֧ ֹ֑ ם ְויְִׁשּפ ם ֵיֶ֧רא ה' ֲעֵליֶכ֖ ה׃ (כא) ַוּיֹאְמ֣רּו ֲאֵלֶה֔ ֹֽ ַּפְרע

ָתה֙  ֹ֙ ה ֲהֵרע ר אדושם ָלָמ֤ ה ֶאל־ה' ַוּיֹאַמ֑ ם ְלָהְרֵגֽנּו׃ (כב) ַוָּיָׁ֧שב מֶֹׁש֛ ֶרב ְּביָָד֖ יו ָלֶֽתת־ֶח֥ ּוְבֵעיֵנ֣י ֲעָבָד֔
ל  ם ַהֶּז֑ה ְוַהֵּצ֥ ע ָלָע֣ 5 ֵהַר֖ ר ִּבְׁשֶמ֔ אִתי ֶאל־ַּפְרעֹ֙ה ְלַדֵּב֣ ז ָּב֤ ה ָלָּ֥מה ֶּז֖ה ְׁשַלְחָּתֽנִי׃ (כג) ּוֵמָא֞ ם ַהּזֶ֔ ָלָע֣

י ְבָי֤ד ֲחזָָק֙ה  ה ִּכ֣ ֹ֑ ה ְלַפְרע ר ֶאֱֽעֶׂש֖ ה ֲאֶׁש֥ ה ִתְרֶא֔ ה ַעָּת֣ אֶמר ה' ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤ ְלָּת ֶאת־ַעֶּמ5ֽ׃ (א) ַוּי Zא־ִהַּצ֖
יְׁשַּלְחֵ֔ם ּובְיָ֣ד חֲזָקָ֔ה יְגָרְׁשֵ֖ם מֵַאְרֽצֹו׃ (ס)

 
ב  ֹ֖ ק ְוֶאֽל־יֲַעק ם ֶאל־יְִצָח֥ יו ֲאִנ֥י ה'׃ (ג) וָאֵרָ֗א אֶל־ַאְבָרָה֛ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ ה ַוּי ים ֶאל־מֶֹׁש֑ ר ֱאZִק֖ (ב) ַויְַדֵּב֥

ֶרץ  ם ֶאת־ֶא֣ ת ָלֶה֖ ם ָלֵת֥ ִתי ֶאת־ְּבִריִת֙י ִאָּת֔ ֹ֤ ם ֲהִקמ ְעִּתי ָלֶהֽם׃ (ד) ְוגַ֨ י ה' Z֥א נֹוַד֖ י ּוְׁשִמ֣ ל ַׁשָּד֑ ְּבֵא֣
ר  ל ֲאֶׁש֥ ְעִּתי ֶאֽת־נֲַאַק֙ת ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ם ֲאֶׁשר־ָּג֥רּו ָבּֽה׃ (ה) ְוַג֣ם ׀ ֲאִנ֣י ָׁשַמ֗ ֶרץ ְמגֵֻריֶה֖ ת ֶא֥ ַען ֵא֛ ְּכָנ֑

ם  י ֶאְתֶכ֗ ל ֲאִנ֣י ה' ְוהֹוֵצאִת֣ ר ִלְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֘ ֹ֥ ן ֱאמ ר ֶאת־ְּבִריִתֽי׃ (ו) ָלֵכ֞ ֹ֖ ם ָוֶאזְּכ ים אָֹת֑ יִם ַמֲעִבִד֣ ִמְצַר֖
ים  ה ּוִבְׁשָפִט֖ י ֶאְתֶכ֙ם ִּבזְ֣רֹוַע נְטּויָ֔ מִּתַ֙חַת֙ סִבZְ֣ת מִצְרַ֔יִם וְהִּצַלְּתִ֥י אֶתְכֶ֖ם מֵעֲֹבדָתָ֑ם וְגַָאְלִּת֤
ם  י ֲאִנ֤י ה' ֱאZֵ֣קיֶכ֔ ם ִּכ֣ ים ִוֽיַדְעֶּת֗ ם ֵלֽאZִק֑ ם ְוָהִי֥יִתי ָלֶכ֖ י ֶאְתֶכ֥ם ִל֙י ְלָע֔ ְּגדִֹלֽים׃ (ז) ְוָלַקְחִּת֨

י  ר נָָׂש֙אִת֙י ֶאת־יִָד֔ ֶרץ ֲאֶׁש֤ י ֶאְתֶכ֙ם ֶאל־ָהָא֔ יִם׃ (ח) ְוֵהֵבאִת֤ ַחת ִסְב֥לֹות ִמְצָרֽ ם ִמַּת֖ יא ֶאְתֶכ֔ ַהּמֹוִצ֣
ן  ה ֵּכ֖ ר מֶֹׁש֛ ה ֲאִנ֥י ה'׃ (ט) ַויְַדֵּב֥ ּה ָלֶכ֛ם מֹוָרָׁש֖ י אָֹת֥ ב ְונַָתִּת֨ ֹ֑ ק ּֽוְליֲַעק ם ְליְִצָח֖ לָתֵ֣ת ֹאתָּ֔ה לְַאְבָרָה֥

ה ָקָׁשֽה׃ (פ) ֶצר ֔רּוַח ּוֵמֲעבָֹד֖ ֹ֣ ה ִמּק ְמעּ֙ו ֶאל־מֶֹׁש֔ ל ְוZ֤א ָׁשֽ ֶאל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑

רש"י על שמות ו׳:א׳ ב.
ָאַמְרִּתי לֹו "ִּכי ְביְִצָחק יִָּקֵרא ְל5  ם ׁשֶ הָ רָ (א) עתה תראה וגו'. הִרְהַרְּתָ עַל מִּדֹותַי, Zא כְַאבְ

 lר ַאֲחַרי; ְלִפיָכ הֵ רְ Zא הִ ה" וְ עֹולָ הּו לְ לֵ עֲ י לֹו "הַ ּתִ רְ l ָאמַ ר ּכָ זָרַע" (בראשית כ"א), וְַאחַ
עתה תראה. הֶעָׂשּוי לְפַרְֹעה ּתִרְאֶה, וZְא הֶעָׂשּוי לְמַלְכֵי ׁשִבְעָה אֻּמֹות ּכְׁשֶאֲבִיאֵם לָָאֶרץ 

(סנהדרין קי"א): (ב) כי ביד חזקה ישלחם. ִמְּפנֵי יִָדי ַהֲחזָָקה ֶׁשֶּתֱחזַק ָעָליו יְַׁשְּלֵחם:
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רש"י על שמות ו׳:ג׳ ג.
(א) וארא. אֶל הָָאבֹות: (ב) באל שדי. הִבְטַחְּתִים הַבְטָחֹות ּובְכֻּלָן ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֲאנִי ק-ל 
ַׁש-ַּדי: (ג) ושמי ה' לא נודעתי להם. Zא הֹוַדְעִּתי ֵאין ְּכִתיב ָּכאן ֶאָּלא Zא נֹוַדְעִּתי, Zא 

נִַּכְרִּתי ָלֶהם ְּבִמַדת ֲאִמּתּות ֶׁשִּלי, ֶׁשָעֶליָה נְִקָרא ְׁשִמי ה', נֱֶאָמן ְלַאֵּמת ְּדָבַרי, ֶׁשֲהֵרי ִהְבַטְחִּתים 
ְוZא ִקּיְַמִּתי:

רש"י על שמות ו׳:ט׳ ד.
(א) ולא שמעו אל משה. Zא ִקְּבלּו ַתנְחּוִמין: (ב) מקצר רוח. ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ֵמֵצר, רּוחֹו 

ּונְִׁשיָמתֹו ְקָצָרה, ְוֵאינֹו יָכֹול ְלַהֲאִריl ִּבנְִׁשיָמתֹו: ָקרֹוב ְלִענְיָן זֶה ָׁשַמְעִּתי ְּבָפָרָׁשה זֹו ֵמַרִּבי 
ּבָרּוl ּבְרַּבִי אֱלִיעֶזֶר, וְהֵבִיא לִי רְָאיָה ִמִּמְקָרא זֶה, "ַּבַּפַעם ַהּזֹאת אֹוִדיֵעם ֶאת יִָדי ְוֶאת 
ְּגבּוָרִתי ְויְָדעּו ִּכי ְׁשִמי ה'" (ירמיהו ט"ז) – ָלַמְדנּו ְּכֶׁשַהָּקָּב"ה ְמַאֵּמן ֶאת ְּדָבָריו ֲאִפּלּו 

ְלֻפְרָענּות מֹוִדיַע ֶׁשְּׁשמֹו ה', ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהֲאָמנָה ְלטֹוָבה. ְוַרּבֹוֵתינּו ְדָרׁשּוהּו ְלִענְיָן ֶׁשל ַמְעָלה, 
ָאְבִדין ְוָלא ִמְׁשַּתְּכִחין" – יֵׁש ִלי  ל ּדְ ל עַ בַ "ה "חֲ ּבָ ּקָ ר לֹו הַ ה, ָאמַ תָ עֹ רֵ ה הֲ מָ ה לָ ׁשֶ ר מֹ ׁשֶָאמַ
Zא ָאְמרּו ִלי ַמה  י וְ -ּדַ ק-ל ׁשַ ם ּבְ יהֶ לֵ י אֲ יתִ לֵ גְ ים נִ מִ עָ ה ּפְ ּבֵ רְ לְהִתְאֹונֵן עַל מִיתַת הָָאבֹות, הַ

ּׁשִמ5ְ, וְאַּתָה ָאַמְרָּת ״...ַמה ְּׁשמֹו, ָמה אַֹמר ֲאֵליֶהם״: (ג) וגם הקמתי וגו'. ּוכְׁשֶּבִּקֵׁש ַאְבָרָהם 
ִלְקּבֹר ֶאת ָׂשָרה Zא ָמָצא ֶקֶבר ַעד ֶׁשָּקנָה ְבָדִמים ְמֻרִּבים, ְוֵכן ְּביְִצָחק ִעְרֲערּו ָעָליו ַעל 

רּו ַאַחר  הֲ רְ Zא הִ לֹו, וְ הַּבְאֵרֹות אֲׁשֶר חָפַר, וְכֵן יַעֲֹקב וַּיִקֶן אֶת חֶלְקַת הַּׂשָדֶה, לִנְטֹות ָאהֳ
מִּדֹותַי, וְאַּתָה ָאַמְרָּת ָלָמה ֲהֵרעָֹתה?...:

הגדה של פסח, מגיד, פסח מצה ומרור ד׳ ה.
מַּצָה זֹו ׁשֶָאנֹו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ַמה? ַעל ׁשּום ֶׁשqא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד
ׁשֶּנִגְלָה עֲלֵיהֶם מֶלlֶ מַלְכֵי הַּמְלָכִים, הַּקָדֹוׁש ּבָרּוl הּוא, ּוגְָאָלם, ֶׁשּנֱֶאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת־ַהָּבֵצק

ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַריִם ֻעגֹת ַמּצּוֹת, ִּכי Zא ָחֵמץ, ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַריִם ְוZא יְָכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה,
ְוגַם ֵצָדה Zא ָעׂשּו ָלֶהם.

שמות י״ב:ח׳ ו.
ים יֹאְכֻלֽהּו׃ ׁש ּוַמּ֔צֹות ַעל־ְמרִֹר֖ יְָלה ַהֶּז֑ה ְצִלי־ֵא֣ ר ַּבַּל֣ וְָאְכ֥לּו ֶאת־ַהָּבָׂש֖

שמות י״ב:ל״ט ז.
יִם ְוZ֤א ָיְֽכלּ֙ו ץ ִּכֽי־גְֹרׁ֣שּו ִמִּמְצַר֗ י Z֣א ָחֵמ֑ ת ַמּ֖צֹות ִּכ֣ ֹ֥ יִם ֻעג יאּו ִמִּמְצַר֛ ר הֹוִצ֧ ק ֲאֶׁש֨ ַוּיֹא֨פּו ֶאת־ַהָּבֵצ֜

ה Zא־ָעׂ֥שּו ָלֶהֽם׃ ַּה ְוגַם־ֵצָד֖ ְלִהְתַמְהֵמ֔
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