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 שמות פרק ה 

ְוַעָ�ה ְלכ$ ִעְבד$ ְוֶתֶב� #א ִיָ"ֵת� ָלֶכ� ְוֹתֶכ� ְלֵבִני� ) יח( :ַוֹ�אֶמר ִנְרִ�י� ַאֶ�� ִנְרִ�י� ַעל ֵ�� ַאֶ�� ֹאְמִרי� ֵנְלָכה ִנְזְ�ָחה ַליֹקָוק) יז(
ַוִ�ְפְ.ע$ ֶאת ֹמֶ+ה ְוֶאת -ֲהֹר� ) כ( :ַוִ�ְרא$ ֹ+ְטֵרי ְבֵני ִיְ*ָרֵאל ֹאָת� ְ�ָרע ֵלאֹמר #א ִתְגְרע$ ִמִ)ְבֵניֶכ� ְ'ַבר יֹו� ְ�יֹומוֹ  )יט( :ִ�ֵ�נ$

ט ֲאֶ+ר ִהְבַאְ+ֶ�� ֶאת ֵריֵחנ$ ְ�ֵעיֵני ַפְרֹעה ַוֹ�אְמר$ ֲאֵלֶה� ֵיֶרא ְיֹקָוק ֲעֵליֶכ� ְוִיְ+�ֹ ) כא( :ִנ1ִָבי� ִלְקָראָת� ְ�ֵצאָת� ֵמֵאת ַ�ְרֹעה
) כג( :ַוָ�ָ+ב ֹמֶ+ה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹ�אַמר ֲאֹדָני ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָע� ַה2ֶה ָל3ָה 2ֶה ְ+ַלְחָ�ִני) כב( :$ְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְ�ָיָד� ְלָהְרֵגנ$

  :$ֵמ5ז ָ�אִתי ֶאל ַ�ְרֹעה ְלַדֵ�ר ִ�ְ+ֶמ4 ֵהַרע ָלָע� ַה2ֶה ְוַה1ֵל #א ִה1ְַלָ� ֶאת ַע43ֶ
  

 שמות פרק ו 

ַוְיַדֵ�ר ) ב( ס: -ְרצוֹ � מֵ ַוֹ�אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ+ה ַעָ�ה ִתְרֶאה ֲאֶ+ר ֶאֱעֶ*ה ְלַפְרֹעה ִ�י ְבָיד ֲחָזָקה ְיַ+ְ)ֵח� $ְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְר+ֵ ) א(
) ד( :ָוֵאָרא ֶאל -ְבָרָה� ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְ�ֵאל ַ+ָ'י $ְ+ִמי ְיֹקָוק #א נֹוַדְעִ�י ָלֶה�) ג( :ֱא#ִהי� ֶאל ֹמֶ+ה ַוֹ�אֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיֹקָוק

ְוַג� ֲאִני ָ+ַמְעִ�י ֶאת ַנֲאַקת ְ�ֵני ) ה( :: ְ�ָנַע� ֵאת ֶאֶר: ְמג9ֵריֶה� ֲאֶ+ר ָ.ר$ ָב8ְוַג� ֲהִקֹמִתי ֶאת ְ�ִריִתי ִאָ�� ָלֵתת ָלֶה� ֶאת ֶאֶר 
 ָלֵכ� ֱאֹמר ִלְבֵני ִיְ*ָרֵאל ֲאִני ְיֹקָוק ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכ� ִמַ�ַחת ִסְב#ת) ו( :ִיְ*ָרֵאל ֲאֶ+ר ִמְצַרִי� ַמֲעִבִדי� ֹאָת� ָוֶאְזֹ�ר ֶאת ְ�ִריִתי

ְוָלַקְחִ�י ֶאְתֶכ� ִלי ְלָע� ְוָהִייִתי ָלֶכ� ) ז( :ִמְצַרִי� ְוִה1ְַלִ�י ֶאְתֶכ� ֵמֲעֹבָדָת� ְוָג-ְלִ�י ֶאְתֶכ� ִ�ְזרֹוַע ְנט$ָיה $ִבְ+ָפִטי� ְ.ֹדִלי�
ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכ� ֶאל ָה5ֶר: ֲאֶ+ר ָנָ*אִתי ) ח( :ָרִי�ֵלא#ִהי� ִויַדְעֶ�� ִ�י ֲאִני ְיֹקָוק ֱא#ֵהיֶכ� ַה3ֹוִציא ֶאְתֶכ� ִמַ�ַחת ִסְבלֹות ִמצְ 

ַוְיַדֵ�ר ֹמֶ+ה ֵ�� ֶאל ְ�ֵני ִיְ*ָרֵאל ְו#א ָ+ְמע$ ) ט( :ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָת8 ְל-ְבָרָה� ְלִיְצָחק $ְלַיֲעֹקב ְוָנַתִ�י ֹאָת8 ָלֶכ� מֹוָרָ+ה ֲאִני ְיֹקָוק
ֹ�א ַדֵ�ר ֶאל ַ�ְרֹעה ֶמֶל> ִמְצָרִי� ִויַ+ַ)ח ֶאת ְ�ֵני ) יא( :ַוְיַדֵ�ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ+ה ֵ)אֹמר) י( פ: ֵמֲעֹבָדה ָקָ+הֶאל ֹמֶ+ה ִמֹ;ֶצר ר$ַח $

 :ֹעה ַוֲאִני ֲעַרל ְ*ָפָתִי�ֵעִני ַפְר ַוְיַדֵ�ר ֹמֶ+ה ִלְפֵני ְיֹקָוק ֵלאֹמר ֵה� ְ�ֵני ִיְ*ָרֵאל #א ָ+ְמע$ ֵאַלי ְוֵאי> ִיְ+מָ ) יב( :ִיְ*ָרֵאל ֵמ-ְרצוֹ 
 

 י "רש

ואחר כ@ , כי ביצחק יקרא ל@ זרע) בראשית כא יב(לא כאברה� שאמרתי לו , הרהרת על מדותי = 'עתה תראה וגו) א(
כי שבעה ולא העשוי למל, העשוי לפרעה תראה. לפיכ@ עתה תראה, ולא הרהר אחרי, העלהו לעולה) ש� כב ב(אמרתי לו 

על  =  וביד חזקה יגרש
 מארצו :מפני ידי החזקה שתחזק עליו ישלח� =  כי ביד חזקה ישלח
 :כשאביא� לאר:, אומות
ותחזק מצרי� על הע� למהר לשלח� ) שמות יב לג(וכ� הוא אומר . ולא יספיקו לעשות לה� צידה, כרח� של ישראל יגרש�

ויאמר  :למה הרעותה לע� הזה) לעיל ה כב(ר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר דב = וידבר אלהי
 אל משה) ב( :'וגו
. ולא לחנ� שלחתי@ כי א� לקיי� דברי שדברתי לאבות הראשוני�. נאמ� לשל� שכר טוב למתהלכי� לפני = 'אליו אני ה

וחללת את ) ויקרא יט יב(כגו� , כשהוא אמור אצל עונש, נאמ� ליפרע' ובלשו� הזה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות אני ה
נאמ� לית� ', ושמרת� מצותי ועשית� אות� אני ה) ויקרא כב לא(כגו� , וכשהוא אמור אצל קיו� מצות', ש� אלהי@ אני ה

 = לא נודעתי לה
' ושמי ה :הבטחתי� הבטחות ובכול� אמרתי לה� אני אל שדי =  באל שדי :אל האבות =  וארא) ג( :שכר
שהרי , נאמ� לאמת דברי' אלא לא נודעתי לא נכרתי לה� במדת אמתות שלי שעליה נקרא שמי הלא הודעתי אי� כתיב כא� 

וג� כשנראיתי לה� באל שדי הצבתי והעמדתי בריתי ביני  = 'וג
 הקמתי את בריתי וגו) ד( :הבטחתי� ולא קיימתי
ונתתי ל@ ) בראשית יז ח(', שדי וגואני אל ) בראשית יז א(לאברה� בפרשת מילה נאמר  =  לתת לה
 את אר� כנע� :וביניה�

כי ל@ ולזרע@ את� את כל הארצות האל והקימותי את השבועה ) בראשית כו ג(ליצחק , ולזרע@ אחרי@ את אר: מגורי@
אני אל שדי פרה ) יב = בראשית לה יא (אמרתי ליעקב , ואותה שבועה שנשבעתי לאברה� באל שדי, אשר נשבעתי לאברה�

, כמו שהצבתי והעמדתי הברית יש עלי לקיי� = וג
 אני) ה( :הרי שנדרתי לה� ולא קיימתי', שר וגוואת האר: א' ורבה וגו
כי בברית בי� הבתרי� . אותו הברית =  אשר מצרי
 מעבדי
 את
 ואזכר :לפיכ@ שמעתי את נאקת בני ישראל הנואקי�

 =  'אמר לבני ישראל אני ה :על פי אותה השבועה = לכ�) ו( :וג� את הגוי אשר יעבודו ד� אנכי) בראשית טו יד(אמרתי לו 
טורח משא  = סבלת מצרי
 :ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול) ש� ש�(כי כ� הבטחתיו  = והוצאתי אתכ
 :הנאמ� בהבטחתי

 כל מי = מקצר רוח :לא קבלו תנחומי� = ולא שמעו אל משה) ט( :הרימותיה להשבע בכסאי = נשאתי את ידי) ח( :מצרי�
, קרוב לעני� זה שמעתי פרשה זו מרבי ברו@ ברבי אליעזר. רוחו ונשימתו קצרה ואינו יכול להארי@ בנשימתו, שהוא מיצר

למדנו ', בפע� הזאת אודיע� את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי ה) כי) (ירמיהו טז כא(והביא לי ראיה ממקרא זה 
, ורבותינו דרשוהו לעני� של מעלה. וכל שכ� האמנה לטובה', ה ה מאמ� את דבריו אפילו לפורענות מודיע ששמו"כשהקב

, יש לי להתאונ� על מיתת האבות. ה חבל על דאבדי� ולא משתכחי�"אמר לו הקב, למה הרעותה) לעיל ה כב(שאמר משה 
ג
 ו :מה שמו מה אומר אליה�) לעיל ג יג(ואתה אמרת , הרבה פעמי� נגליתי אליה� באל שדי ולא אמרו לי מה שמ@

וכ� ביצחק ערערו עליו על הבארות , וכשבקש אברה� לקבור את שרה לא מצא קבר עד שקנה בדמי� מרובי� = 'הקמתי וגו
) ה כב(ואתה אמרת , ולא הרהרו אחר מדותי, לנטות אהלו, ויק� את חלקת השדה) בראשית לג יט(וכ� ביעקב , אשר חפר

וא� תאמר לא . לא שאלו לי' ושמי ה, שלא נאמר, ה דברי� אחתואי� המדרש מתיישב אחר המקרא מפני כמ. למה הרעותה
. אשר הוצאתי@ מאור כשדי�' אני ה) בראשית טו ז(הרי תחלה כשנגלה לאברה� בי� הבתרי� נאמר , הודיע� שכ@ שמו

לכ@ . ללכ� אמור לבני ישרא) פסוק ו(' וג� אני שמעתי וגו) פסוק ה(היא@ הסמיכה נמשכת בדברי� שהוא סומ@ לכא� , ועוד
הלא כה דברי כאש נא� ) ירמיה כג כט(שנאמר , והדרשה תדרש, אני אומר יתיישב המקרא על פשוטו דבר דבור על אופניו

וכ� כל לשו� ערלה אני אומר שהוא אטו� . אטו� שפתי� = ערל שפתי
) יב( :מתחלק לכמה ניצוצות, וכפטיש יפוצ: סלע' ה
, שתה ג� אתה והערל) חבקוק ב טז(, אטומי� מהבי�, ערלי לב) מיה ט כהיר(, אטומה משמוע, ערלה אזנ�) ירמיה ו י(

עשו לו אוט� וכיסוי , וערלת� ערלתו) ויקרא יט כג. (שהגיד אטו� ומכוסה בה, ערלת בשר. והאט� משכרות כוס הקללה
זה  = ישמעני פרעהואי�  :אטו� ומכוסה ומובדל מלאכלו, שלש שני� יהיה לכ� ערלי�) ש�(, שיבדיל בפני אכילתו, איסור

  :אחד מעשרה קל וחומר שבתורה


