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  ח"        טבת התשס                        ד"בס

 
   של משההקדשותיו

  לפרשת וארא

  
   'שמות ו .1
 ִּכי  :ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרעֹה, ִתְרֶאה ַעָּתה, מֶֹׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה א

ַוְיַדֵּבר  ב }ס { .ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו, ֲחָזָקה ּוְבָיד, ְיַׁשְּלֵחם, ְבָיד ֲחָזָקה
ַאְבָרָהם -ֶאל, ָוֵאָרא ג  .ֲאִני ְיהָוה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו; מֶֹׁשה-לֶא  ,ֱאלִֹהים

 ד  .לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם, ּוְׁשִמי ְיהָוה; ַׁשָּדי ְּבֵאל--ַיֲעקֹב-ִיְצָחק ְוֶאל-ֶאל

ֵאת ֶאֶרץ --ֶאֶרץ ְּכָנַען-ֶאת ָלֵתת ָלֶהם, ְּבִריִתי ִאָּתם-ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת
, ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת ,ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ה  .רּו ָבּהּגָ -ֲאֶׁשר, ְמֻגֵריֶהם

 ֱאמֹרָלֵכן  ו  .ְּבִריִתי-ֶאת ,ָוֶאְזּכֹר; ַמֲעִבִדים אָֹתם, ֲאֶׁשר ִמְצַרִים

, ִמְצַרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת, ֲאִני ְיהָוה, ִיְׂשָרֵאל-ִלְבֵני
ּוִבְׁשָפִטים , ְנטּוָיה ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹועַ ; בָֹדָתםְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמעֲ 

, ִויַדְעֶּתם ;ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ז  .ְּגדִֹלים
 ח  .ִמְצָרִים ִמַּתַחת ִסְבלֹות, ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכםִּכי 

ָלֵתת אָֹתּה , ָיִדי-ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת, ָהָאֶרץ-לֶא , ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי
 ט  .ֲאִני ְיהָוה, ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה; ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ְלַאְבָרָהם

, ִמּקֶֹצר רּוחַ , מֶֹׁשה-ֶאל, ְולֹא ָׁשְמעּו; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן
, ַדֵּבר ּבֹא יא  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר ְיהָוה י }פ { .ָקָׁשה ּוֵמֲעבָֹדה

 ַוְיַדֵּבר יב  .ֵמַאְרצֹו ,ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני-ִויַׁשַּלח ֶאת; ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים-ֶאל

ְוֵאיְך  ,ָׁשְמעּו ֵאַלי-לֹא, ִיְׂשָרֵאל- ֵהן ְּבֵני :ִלְפֵני ְיהָוה ֵלאמֹר, מֶֹׁשה
מֶֹׁשה -ֶאל ,ַוְיַדֵּבר ְיהָוה יג }פ { .ִני ֲעַרל ְׂשָפָתִיםַואֲ , ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה

--ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַּפְרעֹה-ְוֶאל, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוְיַצֵּום ֶאל, ַאֲהרֹן-ְוֶאל
  }ס { .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני-ְלהֹוִציא ֶאת

   מעמד הסנה–' שמות ג. 2
 ֵואלֵֹהי,  ִיְצָחקֱאלֵֹהיַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי  ,יךָ  ָאִב ֱאלֵֹהיָאנִֹכי , ַוּיֹאֶמר ו

ַוּיֹאֶמר  ז  .ָהֱאלִֹהים-ֵמַהִּביט ֶאל, ִּכי ָיֵרא, ָּפָניו ,ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה; ַיֲעקֹב
ַצֲעָקָתם -ְוֶאת; ְּבִמְצָרִים ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר- ֶאתָראֹה ָרִאיִתי, ְיהָוה

ְלַהִּצילֹו ִמַּיד  ָוֵאֵרד ח  .ַמְכאָֹביו-ֶאת ְעִּתיָידַ ִּכי ,  ִמְּפֵני נְֹגָׂשיוָׁשַמְעִּתי
-ֶאל, ּוְרָחָבה ֶאֶרץ טֹוָבה-ֶאל, ָהָאֶרץ ַהִהוא-ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמן, ִמְצַרִים

, ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ,ְוַהִחִּתי, ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני-ֶאל--ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
-ְוַגם; ֵאָלי ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה-ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני, הְוַעָּת  ט  .ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי

, ְוַעָּתה ְלָכה י  .לֲֹחִצים אָֹתם, ֲאֶׁשר ִמְצַרִים, ַהַּלַחץ-ֶאת, ָרִאיִתי
 יא  .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל-ַעִּמי ְבֵני-ְוהֹוֵצא ֶאת; ַּפְרעֹה-ֶאל ְוֶאְׁשָלֲחךָ 

ְוִכי ; ַּפְרעֹה-ִּכי ֵאֵלְך ֶאל, ָאנִֹכיִמי , ָהֱאלִֹהים-ֶאל ,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה
-ְוֶזה, ֶאְהֶיה ִעָּמְך -ִּכי, ַוּיֹאֶמר יב  .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-אֹוִציא ֶאת
, ִמִּמְצַרִים, ָהָעם- ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת :ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתיךָ  ִּכי, ְּלָך ָהאֹות

-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל יג  .ַעל ָהָהר ַהֶּזה, ָהֱאלִֹהים-ֶאת ַּתַעְבדּון
 ֱאלֵֹהי, ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל ִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא, ָהֱאלִֹהים

  .ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם, ְּׁשמֹו-ִלי ַמה-ְוָאְמרּו; ֲאֵליֶכם ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני
 ּכֹה ,ַוּיֹאֶמר; ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל יד

 ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר עֹוד טו  .ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני, ֶאְהֶיה, תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
 ֱאלֵֹהיֲאבֵֹתיֶכם  ֱאלֵֹהיְיהָוה , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-תֹאַמר ֶאל-ּכֹה, מֶֹׁשה-ֶאל

, ְּׁשִמי ְלעָֹלם-ֶזה; ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני,  ַיֲעקֹבאלֵֹהי ִיְצָחק וֵ ֱאלֵֹהיַאְבָרָהם 
  .ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר

   ' בשמות . 3
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל "

  .להים מן העבדה-מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל הא
  להים את נאקתם-  או י ש מ ע

  . את אברהם את יצחק ואת יעקבאת בריתולהים -  או י ז כ ר
  להים את בני ישראל-  או י ר א

  "  להים-  אי ד עו 
  הסיפורים על משה לפני ההקדשה. 4
ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי .  "1

  ".מכה איש עברי מאחיו
  "ויצא ביום השני וירא שני אנשים עברים נצים".  2
ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את  :ולכהן מדין שבע בנות.  "3

ם ויגרשום ויקם משה ויבאו הרעי .הרהטים להשקות צאן אביהן
וגם דלה ...  ותבאנה אל רעואל אביהן  .ויושען וישק את צאנם
  ".דלה לנו וישק את הצאן

  :מכילתא יתרו פרשה א. 5
אמר לו , "תן לי צפורה בתך לאשה: "בשעה שאמר משה ליתרו

!"  ואני נותנה לך לאשה–קבל עליך דבר זה שאומר לך : "יתרו
יהיה לעבודה , שיהיה לך תחילהבן : "אמר לו" ?מהו: "אמר לו

השבע : "אמר לו. וקבל עליו".  מכאן ואילך לשם שמים-, זרה
אלא " אלה"ואין " ויאל משה) "א"כ' ב(שנאמר . וישבע לו". לי

..." ויואל שאל את העם לאמר) "ד"י' שמות א(שנאמר . שבועה
ותקח צפורה צור "מיד , לפיכך הקדים המלאך להרוג את משה

  ". וירף ממנו... ת בנהותכרת את ערל
   :בעל הטורים. 6

  הוצרך משה לידור, ז וכשנשא משה בתו"יתרו היה כומר לע
שידע שיחזיר , וכונתו, ז"שבן הראשון שילד יהיה כומר לע, לו

שבן ; מכל מקום נענש.  שהרי נתגייר–חמיו למוטב כמו שעשה 
 ויקימו להם בני) "'ח ל"שופטים י(שנאמר , ז"בנו נעשה כומר לע

דן את הפסל ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים 
ל "ודרשו חז!) י שם"ועיין רש". (לשבט הדני עד יום גלות הארץ

היה אלא שתולין הקלקלה ) ולא בן מנשה(= בן משה "
  ". במקולקל

  'שמות ד. 7
ַוָּיָׁשב ַאְרָצה  ַוַּיְרִּכֵבם ַעל ַהֲחמֹר ָּבָניוַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ) כ(

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ) כא:(ִמְצָרִים ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ְּבָידֹו
מֶׁשה ְּבֶלְכְּתָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה ָּכל ַהּמְֹפִתים ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך 

) כב:(ַּלח ֶאת ָהָעםַוֲעִׂשיָתם ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲאַחֵּזק ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ְיַׁש 
ָואַֹמר ) כג:(ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאלְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרעֹה ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה 

ִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת ִּבְנָך ֵאֶליָך ַׁשַּלח ֶאת ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו 
) כה:(הּו ְיהָֹוה ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹוַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ַוִּיְפְּגֵׁש ) כד:(ְּבכֶֹרךָ 

  ַוִּתַּקח ִצּפָֹרה צֹר ַוִּתְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ְּבָנּה ַוַּתַּגע ְלַרְגָליו ַוּתֹאֶמר ִּכי 
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  :ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ָּדִמים ַלּמּולֹת) כו:(ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי
 'שמות ה. 8
ֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ְוַאַחר ָּבאּו מֶׁשה ְוַא) א(

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ִמי ְיהָֹוה ) ב( :ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר
ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ְיהָֹוה ְוַגם ֶאת 

ַוּיֹאְמרּו ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנֲלָכה ָּנא ) ג:(ַׁשֵּלַח ִיְׂשָרֵאל לֹא אֲ 
ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶּפן ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר 

ּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלָּמה מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ַּתְפִריע) ד:(אֹו ֶבָחֶרב
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֵהן ַרִּבים ַעָּתה ) ה:(ֶאת ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבלֵֹתיֶכם

ַוְיַצו ַּפְרעֹה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ) ו:(ַעם ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּבֶּתם אָֹתם ִמִּסְבלָֹתם
לֹא תֹאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם ) ז:(ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת ׁשְֹטָריו ֵלאמֹר

  ...ִלְלּבֹן ַהְּלֵבִנים ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם ֵהם ֵיְלכּו ְוקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן
ַוֻּיּכּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָׂשמּו ֲעֵלֶהם נְֹגֵׂשי ַפְרעֹה ֵלאמֹר ) יד(

ָחְקֶכם ִלְלּבֹן ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם ַּגם ְּתמֹול ַּגם ַמּדּוַע לֹא ִכִּליֶתם 
ַוָּיבֹאּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ָלָּמה ) טו:(ַהּיֹום

ֶּתֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדיָך ּוְלֵבִנים אְֹמִרים ָלנּו ) טז:(ַתֲעֶׂשה כֹה ַלֲעָבֶדיךָ 
ַוּיֹאֶמר ִנְרִּפים ַאֶּתם ) יז:(ָך ֻמִּכים ְוָחָטאת ַעֶּמךָ ֲעׂשּו ְוִהֵּנה ֲעָבֶדי

ְוַעָּתה ְלכּו ) יח:(ִנְרִּפים ַעל ֵּכן ַאֶּתם אְֹמִרים ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ַליהָֹוה
ַוִּיְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני ) יט:(ִעְבדּו ְוֶתֶבן לֹא ִיָּנֵתן ָלֶכם ְותֶֹכן ְלֵבִנים ִּתֵּתנּו

) כ:(ָרע ֵלאמֹר לֹא ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹוִיְׂשָרֵאל אָֹתם ְּב 
ַוִּיְפְּגעּו ֶאת מֶׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ְּבֵצאָתם ֵמֵאת 

ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ְיהָֹוה ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשּפֹט ֲאֶׁשר ) כא:(ַּפְרעֹה
ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם עֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני ַפרְ 

  :ְלָהְרֵגנּו
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  :שוטרי בני ישראל  :העברי המכה
  ויאמר

   עלינוושפטמי שמך לאיש שר 
אתה אמר כאשר הלהרגני 

  הרגת את המצרי

  אליהםויאמרו 
  ...וישפטעליכם ' ירא ה

  להרגנולתת חרב בידם 

 'שמות ה. 10
 ָלָּמה ָעם ַהֶּזה ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ָלָמה ֲהֵרעָֹתה לָ ַוָּיָׁשב מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה) כב(

 ָלָעם ַהֶּזהּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ַּפְרעֹה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ) כג:(ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני
  :ַעֶּמךָ ְוַהֵּצל לֹא ִהַּצְלָּת ֶאת 

 'שמות ג. 11
ְעִּתי ִּכי לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך ְולֹא ְּבָיד ַוֲאִני ָידַ ) יט(

ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת ִמְצַרִים ְּבכֹל ִנְפְלאָֹתי ֲאֶׁשר ) כ:(ֲחָזָקה
  :ֶאְעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם

 ם על שמות פרק ה פסוק כב " רשב.21
  : אל המקום שהיה מדבר עמו שם-משה וישב ) כב(
   שיטת נחמה ליבוביץ–' שמות פרק ג. 31
  , ַוּיֹאֶמר ֵאָליו; מֶֹׁשה-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ב

    .ֲאִני ְיהָוה

ּוְׁשִמי ; ַׁשָּדי ְּבֵאל--ַיֲעקֹב-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל-ֶאל, ָוֵאָרא ג      
    .לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם, ְיהָוה

-ֶאֶרץ ְּכָנַען-ֶאת ָלֵתת ָלֶהם, ְּבִריִתי ִאָּתם-ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ד          
    .ָּגרּו ָבּה-ֲאֶׁשר, ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם-

ֲאֶׁשר , ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת ,ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ה               
    .ִתיְּבִרי-ֶאת ,ָוֶאְזּכֹר; ַמֲעִבִדים אָֹתם, ִמְצַרִים

  , ֲאִני ְיהָוה, ִיְׂשָרֵאל-ִלְבֵני ָלֵכן ֱאמֹר ו                     
ְוִהַּצְלִּתי , ִמְצַרִים                     ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת

  ;  ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם
   .ם ְּגדִֹליםּוִבְׁשָפִטי, ְנטּוָיה                     ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹועַ 

   ;ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ז            

ִמַּתַחת , ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם,  ֱאלֵֹהיֶכםֲאִני ְיהָוהִּכי , ִויַדְעֶּתם             
    .ִמְצָרִים ִסְבלֹות

  , ָיִדי-י ֶאתֲאֶׁשר ָנָׂשאִת , ָהָאֶרץ-ֶאל, ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ח          

ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם ; ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב      ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם
  , מֹוָרָׁשה

   .ֲאִני ְיהָוה
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ָלֶתת --הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר, ְיהָוה ֲאִני  :ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר ז

ַּבָּמה ֵאַדע  ,ְיהִוה ֲאדָֹני  :ַוּיֹאַמר ח  .ְלִרְׁשָּתּה, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ְלָך ֶאת
, ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז, ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ט  .ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה

 ַוְיַבֵּתר אָֹתם, ֵאֶּלה-ָּכל-לֹו ֶאת-ַוִּיַּקח י  .ְוגֹוָזל, ְותֹר; ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש

 יא  .ָבָתר לֹא, ַהִּצּפֹר-ְוֶאת; ִלְקַראת ֵרֵעהּו, ִּבְתרֹו-ֵּתן ִאיׁשַוּיִ , ַּבָּתֶוְך 

ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש  יב  .ַאְבָרם, ַוַּיֵּׁשב אָֹתם; ַהְּפָגִרים-ַעל ,ַוֵּיֶרד ָהַעִיט
נֶֹפֶלת , ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה; ַאְבָרם-ַעל ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה, ָלבֹוא
ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא -ֵּתַדע ִּכי ָידֹעַ , ּיֹאֶמר ְלַאְבָרםוַ  יג  .ָעָליו
ַהּגֹוי -ְוַגם ֶאת יד  .ָׁשָנה, ַאְרַּבע ֵמאֹות--אָֹתם ְוִעּנּו, ַוֲעָבדּום, ָלֶהם

ְוַאָּתה  טו  .ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול, ֵכן ֵיְצאּו-ְוַאֲחֵרי ;ָּדן ָאנִֹכי, ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו
, ְודֹור ְרִביִעי טז  .ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה , ִּתָּקֵבר :ְּבָׁשלֹום, ֶתיךָ ֲאבֹ-ָּתבֹוא ֶאל

ַהֶּׁשֶמׁש  ַוְיִהי יז  .ֵהָּנה-ַעד ,ֹן ָהֱאמִֹרי ָׁשֵלם ֲעו- ִּכי לֹא :ָיׁשּובּו ֵהָּנה
ֵּבין , ֲאֶׁשר ָעַבר ,ְוַלִּפיד ֵאׁש, ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן; ַוֲעָלָטה ָהָיה, ָּבָאה

 ְּבִרית--ַאְבָרם- ֶאתְיהָוהָּכַרת , ַּבּיֹום ַההּוא יח  .ם ָהֵאֶּלהַהְּגָזִרי

ַהָּנָהר -ַעד ,ִמְּנַהר ִמְצַרִים, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָנַתִּתי ֶאת,  ְלַזְרֲעךָ  :ֵלאמֹר
    .ְּפָרת-ַהָּגדֹל ְנַהר

   צווי המילה–ח "בראשית י. 51
, ַאְבָרם-ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל; ָׁשִניםְוֵתַׁשע  ִּתְׁשִעים ָׁשָנה-ֶּבן, ַוְיִהי ַאְבָרם א

ְוֶאְּתָנה  ב  .ֶוְהֵיה ָתִמים, ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני--ַׁשַּדי ֵאל-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני
-ַעל, ַאְבָרם ַוִּיּפֹל ג  .ִּבְמאֹד ְמאֹד ,ְוַאְרֶּבה אֹוְתךָ ; ֵּביִני ּוֵביֶנךָ , ְבִריִתי

, ְוָהִייָת  ;ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך , ֲאִני ד  .מֹרֵלא, ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ֱאלִֹהים; ָּפָניו
 ְוָהָיה ִׁשְמךָ ; ַאְבָרם, ִׁשְמךָ -ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת-ְולֹא ה  .ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים

, ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד ו  .ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ -ִּכי ַאב, ַאְבָרָהם
ְּבִריִתי ֵּביִני -ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ז  .ְּמָך ֵיֵצאּוִמ , ּוְמָלִכים ;ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים

 ִלְהיֹות ְלָך  :ִלְבִרית עֹוָלם--ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ּוֵביֶנךָ 
ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ  ְוָנַתִּתי ְלךָ  ח  .ַאֲחֶריךָ  ּוְלַזְרֲעךָ , ֵלאלִֹהים

  .ֵלאלִֹהים, ְוָהִייִתי ָלֶהם; עֹוָלם ,ֲאֻחַּזתלַ , ֶאֶרץ ְּכַנַען-ֵאת ָּכל, ְמֻגֶריךָ 
ַאָּתה --ִתְׁשמֹר ְּבִריִתי-ְוַאָּתה ֶאת, ַאְבָרָהם-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ט

, ּוֵביֵניֶכם ֵּביִני, זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו י  .ְלדֹרָֹתם, ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ 
 ֵאת ְּבַׂשר, ּוְנַמְלֶּתם יא  .ָזָכר-ָּכל, ֶכם ִהּמֹול לָ  :ַאֲחֶריךָ , ּוֵבין ַזְרֲעךָ 

ֲאֶׁשר , ְוָעֵרל ָזָכר יד  ...ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית; ָעְרַלְתֶכם
- ֶאת :ֵמַעֶּמיהָ , ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא--ָעְרָלתֹו ְּבַׂשר-ִיּמֹול ֶאת-לֹא

 , לּו ִיְׁשָמֵעאל :ָהֱאלִֹהים-ֶאל, ָרָהםַוּיֹאֶמר ַאבְ  יח  ...  .ֵהַפר, ְּבִריִתי
,  ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן,ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים יט  .ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ 

, ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם-ַוֲהִקמִֹתי ֶאת; ִיְצָחק, ְׁשמֹו-ֶאת ְוָקָראָת 
ֵמַעל  ,ַוַּיַעל ֱאלִֹהים; ּתֹוְלַדֵּבר ִא , ַוְיַכל כב  ...  .ַאֲחָריו ְלַזְרעֹו

  .ַאְבָרָהם
  '  שמות ד.61

 ל  .ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶאת, ַוַּיַאְספּו ;ְוַאֲהרֹן, ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה כט

ַוַּיַעׂש ; מֶֹׁשה-ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל-ֲאֶׁשר ,ַהְּדָבִרים-ֵאת ָּכל--ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן
-ָפַקד ְיהָוה ֶאת-ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ;ָהָעם, ַוַּיֲאֵמן לא  .ְלֵעיֵני ָהָעם, ָהאֹתֹת

 . ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ַוִּיְּקדּו ,ָעְנָים-ְוִכי ָרָאה ֶאת, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
- ּכֹה :ַּפְרעֹה-ֶאל, ַוּיֹאְמרּו ,ָּבאּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן, ְוַאַחר א: 'פרק ה

   .ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר, ִּמיעַ -ֶאת ַׁשַּלח, ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר ְיהָוה
  י"רש. 71

    אבל הזקנים נשמטו אחד אחדאבל הזקנים נשמטו אחד אחדאבל הזקנים נשמטו אחד אחדאבל הזקנים נשמטו אחד אחד - 'ואחר באו משה ואהרן וגו
מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין לפי מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין לפי מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין לפי מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין לפי 

והם ' נפרע להם ונגש משה לבדו אל ה ובסיני) ר"ש (שיראו ללכתשיראו ללכתשיראו ללכתשיראו ללכת
   לא יגשו החזירם לאחוריהם

  


