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 שמות פרק יד
)ל( ַוּיֹוַשע ְיֹקָֹוֹק ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים ַוַּיְרא 

)לא( ַוַּיְרא ִיְשָרֵאל  ִיְשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְשַפת ַהָּים:
ָשה ְיֹקָֹוֹק ְבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ַהָּיד ַהְגֹדָלה ֲאֶשר עָ 

 ַביֹקָֹוֹק ּוְבֹמֶשה ַעְבּדֹו: ֶאת ְיֹקָֹוֹק ַוַּיֲאִמינּו 
 

 רש"י 
את הגבורה הגדולה  - את היד הגדלה)לא( 

שעשתה ידו של הֹקדוש ברוך הוא. והרבה 
לשונות נופלין על לשון יד, וכולן לשון יד ממש 

 הן, והמפרשו יתֹקן הלשון אחר ענין הדבור:
 

 

 שמות פרק ג
)טו( ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶשה ֹכה תֹאַמר ֶאל ְבֵני 

ִיְשָרֵאל ְיֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחֹק 
ֵואֹלֵהי ַיֲעֹֹקב ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ְשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר 

ָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם )טז( ֵלְך ְוָאַסְפָת ֶאת ִזְֹקֵני ִיְש  ֹּדר:
ְיֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחֹק 

ְוַיֲעֹֹקב ֵלאֹמר ָפֹֹקד ָפַֹקְדִתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעשּוי ָלֶכם 
)יז( ָוֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ  ְבִמְצָרִים:

ָהֱאֹמִרי ְוַהְפִרִזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי וְ 
)יח( ְוָשְמעּו ְלֹֹקֶלָך ּוָבאָת ַאָתה ְוִזְֹקֵני  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש:

ִיְשָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֲאַמְרֶתם ֵאָליו ְיֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהי 
ְך ְשֹלֶשת ָיִמים ָהִעְבִרִּיים ִנְֹקָרה ָעֵלינּו ְוַעָתה ֵנֲלָכה ָנא ֶּדֶר 

)יט( ַוֲאִני ָיַדְעִתי ִכי לֹא  ַבִמְדָבר ְוִנְזְבָחה ַליֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהינּו:
  ִיֵתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהֹלְך ְולֹא ְבָיד ֲחָזָֹקה:

)כ( ְוָשַלְחִתי ֶאת ָיִדי ְוִהֵכיִתי ֶאת ִמְצַרִים ְבֹכל ִנְפְלֹאַתי 
)כא( ְוָנַתִתי  ִֹקְרבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַשַלח ֶאְתֶכם:ֲאֶשר ֶאֱעֶשה בְ 

ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶזה ְבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה ִכי ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו 
)כב( ְוָשֲאָלה ִאָשה ִמְשֶכְנָתּה ּוִמָגַרת ֵביָתּה ְכֵלי  ֵריָֹקם:

ֵניֶכם ְוַעל ְבֹנֵתיֶכם ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְשָמֹלת ְוַשְמֶתם ַעל בְ 
 ְוִנַצְלֶתם ֶאת  ִמְצָרִים:

 רש"י 
חסר וי"ו, לומר העלימהו,  - זה שמי לעלם)טו( 

למדו היאך  - וזה זכרי שלא יֹקרא ככתבו:
נֹקרא, וכן דוד הוא אומר )תהלים ֹקלה יג( ה' 

את זקני )טז(  שמך לעולם ה' זכרך לדור ודור:
בה. ואם תאמר זֹקנים מיוחדים לישי - ישראל

סתם, היאך אפשר לו לאסוף זֹקנים של ששים 
מאליהם, מכיון  - ושמעו לקלך)יח(  רבוא:

שתאמר להם לשון זה ישמעו לֹקולך, שכבר 
סימן זה מסור בידם מיעֹקב ומיוסף שבלשון זה 
הם נגאלים. יעֹקב אמר )בראשית נ כד( ואלהים 
פֹקוד יפֹקוד אתכם, יוסף אמר להם )בראשית נ 

אלהי ] פֹקוד יפֹקוד אלהים אתכם: כה(
 יו"ד יתירה רמז לעשר מכות[: - העבריים

לשון מֹקרה וכן )במדבר כג ד(  - נקרה עלינו
ויֹקר אלהים, )שם טו( ואנכי אֹקרה כה, אהא 

לא יתן אתכם מלך )יט(  נֹקרה מאתו הלום:
אם אין אני מראה לו ידי  - מצרים להלך

די החזֹקה, כלומר כל עוד שאין אני מודיעו י
לא  - לא יתן החזֹקה לא יתן אתכם להלוך:

 ישבוֹק, כמו )בראשית כ ו( על כן לא נתתיך, 
)שם לא ז( ולא נתנו אלהים להרע עמדי, וכולן לשון נתינה הם. ויש מפרשים ולא ביד חזֹקה ולא בשביל 

ֹקיף, שידו חזֹקה, כי מאז אשלח את ידי והכיתי את מצרים וגו', ומתרגמין אותו ולא מן ֹקדם דחיליה ת
 - ונצלתם מאותה שהיא גרה אתה בבית: - ומגרת ביתה)כב(  משמו של רבי יעֹקב ברבי מנחם נאמר לי:

כתרגומו ותרוֹקנון. וכן )שמות יב לו( וינצלו את מצרים, )שמות לג ו( ויתנצלו בני ישראל את עדים, והנו"ן 
בו יסוד. ומנחם חברו במחברת צד"י עם )בראשית לא ט( ויצל אלהים את מֹקנה אביכם, )שם טז( אשר 

היא נֹקודה בחיר"ֹק, לא תהא הציל אלהים מאבינו. ולא יאמנו דבריו, כי אם לא היתה הנו"ן יסוד ו
משמשת בלשון ופעלתם אלא בלשון ונפעלתם, כמו )דברים כח סג( ונסחתם מן האדמה, )ויֹקרא כו כה( 

ונתתם ביד אויב, )שם יז( ונגפתם לפני אויביכם, )יחזֹקאל כב כא( ונתכתם בתוכה, )ירמיהו ז י( ואמרתם 
ונופלת ממנה, כנו"ן של נוגף, נושא, נותן, נושך,  נצלנו, לשון נפעלנו. וכל נו"ן שהיא באה בתיבה לפרֹקים

כשהיא מדברת לשון ופעלתם תנֹקד בשו"א בחטף, כגון )בראשית מה יט( ונשאתם את אביכם, )במדבר לב 
כט( ונתתם להם את ארץ הגלעד, )בראשית יז יא( ונמלתם את בשר ערלתכם. לכן אני אומר שזאת 

בר נצול, והוא מן הלשונות הכבדים, כמו דבור, כפור, למוד, הנֹקודה בחיר"ֹק מן היסוד היא, ויסוד שם ד
כשידבר בלשון ופעלתם ינֹקד בחיר"ֹק, כמו )במדבר כ ח( ודברתם אל הסלע, )יחזֹקאל מה כ( וכפרתם את 

 הבית, )דברים יא יט( ולמדתם אותם את בניכם:

 
 שמות פרק ד

)א( ַוַּיַען ֹמֶשה ַוּיֹאֶמר ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו 
 ֹ א ִיְשְמעּו ְבֹֹקִלי ִכי יֹאְמרּו לֹא ִלי ְול

 ...  ִנְרָאה ֵאֶליָך ְיֹקָֹוֹק:
)ה( ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִכי ִנְרָאה ֵאֶליָך ְיֹקָֹוֹק 

ֱאֹלֵהי ֲאֹבָתם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי 
  ... ִיְצָחֹק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹֹקב:

ָלְך ְולֹא  )ח( ְוָהָיה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו
ִיְשְמעּו ְלֹֹקל ָהֹאת ָהִראשֹון ְוֶהֱאִמינּו 

)ט( ְוָהָיה ִאם לֹא  ְלֹֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרֹון:
ַיֲאִמינּו ַגם ִלְשֵני ָהֹאתֹות ָהֵאֶלה ְולֹא 
ִיְשְמעּון ְלֹֹקֶלָך ְוָלַֹקְחָת ִמֵמיֵמי ַהְיֹאר 

ַקח ְוָשַפְכָת ַהַּיָבָשה ְוָהיּו ַהַמִים ֲאֶשר ִת 
 ִמן ַהְיֹאר ְוָהיּו ְלָדם ַבַּיָבֶשת:

 רש"י 
משתאמר להם בשבילכם לֹקיתי  - ו לקל האת האחרוןוהאמינ)ח( 

על שספרתי עליכם לשון הרע יאמינו לך, שכבר למדו בכך 
שהמזדווגין להרע להם לוֹקים בנגעים, כגון פרעה ואבימלך בשביל 

רמז להם שבמכה ראשונה נפרע  - ולקחת ממימי היאור)ט(  שרה:
אה בעיני, והיו והיו שתי פעמים. נר - והיו המים וגו' מאלהותם:

אלו נאמר והיו המים אשר תֹקח מן היאור לדם ביבשת, שומע אני 
שבידו הם נהפכים לדם ואף כשירדו לארץ יהיו בהוייתן, אבל 

 עכשיו מלמדנו שלא יהיו דם עד שיהיו ביבשת:
 

 רמב"ן 
פתרונו שיאמינו בעשותך כן  - למען יאמינו כי נראה אליך)ה( 

ה כי ידוע כי על מנת שיעשה כן לפניהם לפניהם, ויֹקצר הכתוב בז
 ויאמינו בו יראנו נפלאות:
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 הלכה ה פקדון כותהלחו"מ ליקוטי הלכות 

ַנת ֲחָכִמים ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ִנּדֹון ְבמֹוָתרֹות ַעד ְוָכל ֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ְתשּוָבה ַעל ְפַגם ֱאמּו [ז]
ֶשָהֲעָשִנים ְסרּוִחין עֹוִלין ֶאל ַהֹמַח ּוְמַעְקִמין ּוְמַסְבִבין ֶאת ֹמחֹו ְוכּו' ֶשִמָשם ָכל ַהִקְלֹקּוִלים 

נּו ֵמֶהם ְבָכל ְיֵמי ַהְסִפיָרה, ִכי ָכל ֶשֶזה ִעַקר ְבִחיַנת ִגלּוֵלי ִמְצַרִים ֶשָאנּו עֹוְסִֹקין ְלַטֵהר ַעְצמֵ 
ה ָגלּות ִמְצַרִים ָהָיה ַעל ְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראשֹון ַכָּידּוַע ֶשָפַגם ָבֱאמּוָנה, ַכמּוָבא. ְוִעַקר ַהְפָגם ָהיָ 

יּו ָאז ֲעַדִין ֲחָכִמים ָבעֹוָלם ִכי ִבְבִחיַנת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ִכי ַאף ַעל ִפי ֶשהּוא ִנְבָרא ְיִחיִדי ְולֹא הָ 
ִאם הּוא ְלַבּדֹו, ַאף ַעל ִפי ֵכן ָהָיה ָצִריְך ְביֹוֵתר ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְּדַהְינּו ְלַהֲאִמין ְבַעְצמֹו 

ָכִמים ְוֵכן ְמֹבָאר ְוַכְמֹבָאר ְבַהתֹוָרה ַהַנ"ל ֶשְכֶשֵאין ַמֲאִמיִנים ְבַעְצמֹו הּוא ְבִחיַנת ְפַגם ֱאמּוַנת חֲ 
ְבִסיָמן פו ְבִלקּוֵטי ִתְנָיָנא ַעל ָפסּוֹק ִמֹקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָֹקָשה, ִכי ִאם ָהָיה ָהָאָדם ַמֲאִמין 

ָרֵאל ָגֹבַּה ְמאֹ  ד ּובֹו ְתלּוִיין ְבַעְצמֹו ֶשִנְשָמתֹו ָגֹבַּה ְמֹאד ְמֹאד, ִכי ֲאִפלּו ַהְנָשָמה ֶשל ַהָפחּות ֶשְבִיֹשְ
ָכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים, ְבַוַּדאי לֹא ָהָיה עֹוֵבר שּום ֲעֵבָרה ְולֹא ָהָיה פֹוֵגם שּום ְפָגם, 

ְחנּו ִבְפָרט ָאָדם ָהִראשֹון ֶשָהָיה ְיִחיִדי ֶשֶאְצלֹו ָהָיה ָכל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ַרֹק ִבְבִחיָנה זֹאת. ִכי ֲאנַ 
ְצִריִכים ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְבָכל ַהְבִחינֹות ַהְמֹבָאִרים ָשם, ְלַהֲאִמין ְבַצִּדיִֹקים ֲאִמִתִּיים ּוְלַהֲאִמין 

ְשַמע ַבֲחֵברֹו ּוְלַדֵבר ִעמֹו ְבִיְרַאת ָשַמִים ִבְבִחיַנת ָאז ִנְדְברּו ִיְרֵאי ה' ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְֹקֵשב ה' ַוּיִ 
ָרֵאל ֵיש ְנֹֻקָּדה טֹוָבה ֶשִהוא ְבִחיַנת ַצִּדיֹק. ּוְביֹוֵתר ָצִריְך  ַוִּיָכֵתב ְבֵסֶפר ְוכּו'. ִכי ְבָכל ֶאָחד ִמִּיֹשְ

ל ְלִהְתַחֵזֹק ּוְלִהְתַגֵבר ְלַהֲאִמין ְבַעְצמֹו, ְלַהֲאִמין ֶשַגם ְמַעט ֲעבֹוָדתֹו ְוִעְסֹקֹו ַבתֹוָרה ָיָֹקר ְמֹאד ֵאצֶ 
' ִיְתָבַרְך, ִבְפָרט ַמה ֶשָזָכה ְלִהְתָֹקֵרב ְלַצִּדיִֹקים ּוְכֵשִרים ֲאִמִתִּיים ְלַהֲאִמין ָבֶהם ֶשֶזה ָיָֹקר ה

ְמֹאד ְמֹאד ֵאֶצל ה' ִיְתָבַרְך, ִכי ֲאִפלּו ִאם ַיֲאִמין ַבה' ִיְתָבַרְך ּוְבַצִּדיִֹקים ּוַבֲחֵבָריו ַהְכֵשִרים 
יִֹקים, ֲאָבל ֵאינֹו ַמֲאִמין ְבַעְצמֹו, ְּדַהְינּו ֶשֵאינֹו ַמֲאִמין ֶשֱאמּוָנתֹו ֶשַמֲאִמין ַבֲחָכִמים ֶשֻכָלם ַצִּד 

ֲאִמִתִּיים ְוכּו' ָיָֹקר ְמֹאד ְמֹאד, ַגם ֶזה ְפַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּוְבֹאֶפן ֶאָחד ְפָגם ַהֶזה ָגרּוַע ֵמַהֹכל, 
ַהִמְסַפַחת ַהזֹאת ְבַכָמה ְבֵני ָאָדם ֶשֵהם ְכֵשִרים ְֹקָצת ּוַמְתִחיִלים ְלִהְתָֹקֵרב ַכֲאֶשר ָמצּוי ֶנַגע 

ְלַאְנֵשי ֱאֶמת ַלֲחָכִמים ּוְכֵשִרים ֲאִמִתִּיים, ֲאָבל אֹוְמִרים ַעל ַחְבֵריֶהם ֵהם ְבַוַּדאי ְכֵשִרים 
ֵדַע ֶחְסרֹוִני ְבַנְפִשי ֶשֲאִני ָמֵלא ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפָגִמים ְוַצִּדיִֹקים, ֲאָבל ַמה מֹוִעיל ִלי ִכי ֲאִני יֹו

ְוַעל ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל ַחס ְוָשלֹום, ּוִמְתַרֵחֹק ְלַגְמֵרי ַחס ְוָשלֹום ְונֹוֵפל ֵמֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְלַגְמֵרי ַעד 
ְמָצא ֶשָכל ְפָגמֹו ֶבֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ַעל ְיֵדי ֶשלֹא ֶשַהְרֵבה ַנֲעֹשּו ִמְתַנְגִדים ְוחֹוְלִֹקים ַעל ְיֵדי ֶזה. נִ 

ֶהֱאִמין ְבַעְצמֹו, ִכי ִמי ֶשרֹוֶצה ָלחּוס ַעל ַחָּייו ָצִריְך ְלַבֵקש ֵמה' ִיְתָבַרְך ַעד ֶשִּיְתַחֵזֹק ֶבֱאמּוַנת 
ַּיֲאִמין ְבֹגֶדל ֹכַח ִצְדָֹקָתם ֶשל ַהַצִּדיִֹקים ֲחָכִמים ָכל ָכְך ַעד ֶשַּיֲאִמין ַגם ְבַעְצמֹו, ְּדַהְינּו שֶ 

ֲאִמִתִּיים ַעד ֶשְבַוַּדאי ְיַתְקנּו ַגם אֹותֹו ְוַיֲעלּו אֹותֹו ַמְעָלה ַמְעָלה ִאם יֹאֵחז ַעְצמֹו ִלְהיֹות ָּדבּוֹק 
יִֹקים ּוִמְתָֹקֵרב ֲאֵליֶהם ָיָֹקר ְמֹאד ְמֹאד, ְבַהַצִּד  ָבֶהם ָכל ְיֵמי ַחָּייו, ִכי ֱאמּוָנתֹו ְבַעְצָמּה ֶשַמֲאִמין

ִכי ֱאמּוָנה ִהוא ַרֹק ְבָדָבר ֶשֵאין ְמִביִנים ַבֵשֶכל, ְכמֹו ֶשְמֹבָאר ְבָמֹקֹום ַאֵחר. ְוַעל ֵכן ָצִריְך 
יָעתֹו ְבַעְצמֹו הּוא ְכלֹו ִויֵדִ ָרחֹוֹק ְמֹאד ֵמה' ִיְתָבַרְך,  ְלַהֲאִמין ְבַעְצמֹו ֶבֱאמּוָנה ַאף ַעל ִפי ֶשְלִפי ֹשִ

ַאף ַעל ִפי ֵכן ָצִריְך ְלַהֲאִמין ֶבֱאמּוָנה ֶשַגם ְמַעט ַהְנֹֻקּדֹות ַהּטֹובֹות ֶשבֹו ְיָֹקִרים ְמֹאד ֵאֶצל ה' 
ָהִראשֹון ֶשָהָיה ִיְתָבַרְך ְוַכֲאֶשר ֵהַבְנִתי ָכל ֶזה ִמִשיָחתֹו ַהְקדֹוָשה ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ּוִבְפָרט ָאָדם 

ְיִחיִדי ָבעֹוָלם ֶשָכל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֶשלֹו ָהָיה ָתלּוי ָבֶזה ַכַנ"ל, ּוִבְפָרט ִכי ָכל ַהְפָגם ֶשל ָאָדם 
ְצִריָכה ָהִראשֹון ָהָיה ַעל ְיֵדי ַחָּוה ִאְשתֹו ֶשִמְתִחָלה ָבא ַהָנָחש ָעֶליָה ְבָעְרָמה, ִכי ִהיא ָהְיָתה 

יס ְלַהֲאִמין ְבָאָדם ָהִראשֹון ֶשְּדָבָריו ֱאֶמת ֶשה' ִיְתָבַרְך ִצָּוה ֶשלֹא ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהַּדַעת, ְוַהָנָחש ִהְכנִ 
ָתה ָבּה ]זּוֲהָמא[ ַעד ֶשָכְפָרה בֹו ְולֹא ֶהֱאִמיָנה ִבְדָבָריו ּוָפְגָמה ֶבֱאמּוַנת ֲחָכִמים ַעל ְיֵדי ֶזה. ְוִנְס 
ְלִדְבֵרי ַהָנָחש ְוַאַחר ָכְך ָגְרָמה ַעד ֶשִהְכִניָסה ְכִפירֹות ַגם ְבֵלב ָאָדם ָהִראשֹון ְבַעְצמֹו ֶשָנַפל 
ָגָבה ְמֹאד ַעד ֶשָאַכל ֵמֵעץ  ְבַדְעתֹו ְולֹא ֶהֱאִמין ְבַעְצמֹו ְבֹעֶצם ֹכחֹו ּוַמֲעָלתֹו ֶשָהְיָתה ָגֹבַּה ְוִנֹשְ

ַעת טֹוב ָוָרע, ֶשֵמָאז ִנְמָשְך ֻזֲהַמת ַהָנָחש ֶשִמָשם ָכל ַהְפָגִמים ֶשל ַהּדֹורֹות ַהקֹוְדִמים ּדֹור ַהּדַ 
ְפַגם ַהַמבּול ְודֹור ַהְפַלָגה ֶשִמָשם ִנְמַשְך ָגלּות ִמְצַרִים ַכָּידּוַע. ְוָכל ְפָגֵמי ַהּדֹורֹות ָהָיה ַעל ְיֵדי 

 ַנת ֲחָכִמים ְכמֹו ֶשָכתּוב, לֹא ִיְפֶנה ֶּדֶרְך ְכָרִמים ְוכּו' ְוַכְמֹבָאר ְבָמֹקֹום ַאֵחר:ֱאמּו
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