
 יציאת מצרים סיפור
 

  'יפרק  |א. שמות 

בֹו ְוֶאת  י ֶאת לִּ ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ )א( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה בֹּא ֶאל ַפְרעֹּה כִּ

י אֹּתַֹּתי תִּ ְנָך  ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען שִּ ְרבֹו: )ב( ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ ֵאֶלה ְבקִּ

י ָבם  ם ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר ַשְמתִּ ְצַריִּ י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ ְנָך ֵאת ֲאֶשר הִּ ּוֶבן בִּ

ם ִכי ֲאִני ה':  ִויַדְעתֶּ

 פרק י"ב | ב. שמות

י  ַהזֹּאת ָלֶכם: )כז(  ֲאֵליֶכם ְבֵניֶכם ָמה ָהֲעבָֹּדהיֹאְמרּו )כו( ְוָהָיה כִּ

ם  ְצַריִּ ְשָרֵאל ְבמִּ ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא ַלה' ֲאֶשר ָפַסח ַעל ָבֵתי ְבֵני יִּ

ְשַתֲחוּו: קֹּד ָהָעם ַויִּ יל ַויִּ צִּ ם ְוֶאת ָבֵתינּו הִּ ְצַריִּ  ְבָנְגפֹו ֶאת מִּ

 פרק י"ג | ג. שמות

ם ֶא  ָהָעם ָזכֹור)ג( ַויֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל  ְצַריִּ מִּ ת ַהיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם מִּ

ֶזה ְוֹלא ֵיָאֵכל ָחֵמץ:  יא ה' ֶאְתֶכם מִּ י ְבחֶֹּזק ָיד הֹוצִּ ים כִּ ֵבית ֲעָבדִּ  מִּ

י  י ְבֵצאתִּ ְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹּר ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ה' לִּ ַגְדָת ְלבִּ ... )ח( ְוהִּ

ם: ְצָריִּ מִּ  מִּ

י  ְשַבע ְלָך ְוַלֲאבֶֹּתיָך ... )יא( ְוָהָיה כִּ י ַכֲאֶשר נִּ ֲאָך ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהְכַנֲענִּ ְיבִּ

ּוְנָתָנּה ָלְך: )יב( ְוַהֲעַבְרָת ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם ַלה' ְוָכל ֶפֶטר ֶשֶגר ְבֵהָמה ֲאֶשר 

ְפֶד  ם ֹלא תִּ ְפֶדה ְבֶשה ְואִּ ים ַלה': )יג( ְוָכל ֶפֶטר ֲחמֹּר תִּ ְהֶיה ְלָך ַהְזָכרִּ ה יִּ

ְפֶדה: )יד( ְוָהָיה  ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ַוֲעַרְפתֹו ְוכֹּל ְבכֹור ָאָדם ְבָבֶניָך תִּ

ֵבית  ֵלאמֹר ַמה זֹאת ְוָאַמְרָת ֵאָליו ם מִּ ְצַריִּ מִּ יָאנּו ה' מִּ ְבחֶֹּזק ָיד הֹוצִּ

ְקָשה ַפְרעֹּה ְלַשְלֵחנּו ַוַיֲהרֹּג  י הִּ י כִּ ים: )טו( ַוְיהִּ ה' ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ ֲעָבדִּ

י זֵֹּבַח ַלה' ָכל ֶפֶטר  ְבכֹּר ָאָדם ְוַעד ְבכֹור ְבֵהָמה ַעל ֵכן ֲאנִּ ם מִּ ְצַריִּ מִּ

ים ְוָכל ְבכֹור ָבַני ֶאְפֶדה: )טז( ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה  ֶרֶחם ַהְזָכרִּ

יָאנּו ה' מִּ  י ְבחֶֹּזק ָיד הֹוצִּ ם: סּוְלטֹוָטפֹּת ֵבין ֵעיֶניָך כִּ ְצָריִּ  מִּ

 פרק ו' | ד. דברים

ים ֲאֶשר  ( ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר)כ  ְשָפטִּ ים ְוַהמִּ ָמה ָהֵעדֹּת ְוַהֻחקִּ

ָּוה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם: )כא(  ינּו ְלַפְרעֹּה  ְוָאַמְרָת ְלִבְנָךצִּ ים ָהיִּ ֲעָבדִּ

ם ְבָיד ְצַריִּ מִּ יֵאנּו ה' מִּ ם ַויֹּצִּ ְצָריִּ ים  ְבמִּ ֵתן ה' אֹותֹּת ּומְֹּפתִּ ֲחָזָקה: )כב( ַויִּ

יא  ם ְבַפְרעֹּה ּוְבָכל ֵביתֹו ְלֵעיֵנינּו: )כג( ְואֹוָתנּו הֹוצִּ ְצַריִּ ים ְבמִּ ים ְוָרעִּ ְגדֹּלִּ

ְשַבע ַלֲאבֵֹּתינּו:  יא אָֹּתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ ָשם ְלַמַען ָהבִּ מִּ

ְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו )כד( ַוְיַצֵּונּו ה' ַלֲעשֹו ים ָהֵאֶלה ְליִּ ת ֶאת ָכל ַהֻחקִּ

י  ְהֶיה ָלנּו כִּ ים ְלַחיֵֹּתנּו ְכַהיֹום ַהֶזה: )כה( ּוְצָדָקה תִּ ְלטֹוב ָלנּו ָכל ַהָימִּ

ָּונּו: ס ְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו ַכֲאֶשר צִּ ְצָוה ַהזֹּאת לִּ ְשמֹּר ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ַהמִּ  נִּ

 טז. פסחים ק. ה

מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דעת בבן משנה. 

אביו מלמדו: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות 

אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה? שבכל הלילות אנו 

 אוכלין שאר ירקות, הלילה הזה מרור? שבכל הלילות אנו אוכלין

בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי? שבכל הלילות )אין( 

פעם אחת, ( מסורת הש"ס: ]מטבילין[) אנו )חייבים לטבל אפילו(

הלילה הזה שתי פעמים? ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מתחיל 

בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל 

 הפרשה כולה. 

אשתו שואלתו.  -שואלו, ואם אינו חכם  -כם בנו תנו רבנן: חגמרא. 

הוא שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין  -ואם לאו 

שואלין זה לזה. מה נשתנה הלילה הזה מכל  -בהלכות הפסח 

הלילות שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת, הלילה הזה שתי 

לא חדא פעמים. מתקיף לה רבא: אטו כל יומא לא סגיא דלא מטב

זימנא? אלא אמר רבא, הכי קתני: שבכל הלילות אין אנו חייבין 

לטבל אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. מתקיף לה רב 

ספרא: חיובא לדרדקי? אלא אמר רב ספרא, הכי קתני: אין אנו 

מתחיל בגנות מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים. 

: מתחלה עובדי עבודת גלולים מאי בגנות? רב אמר ומסיים בשבח

היו אבותינו. ]ושמואל[ אמר: עבדים היינו. אמר ליה רב נחמן לדרו 

עבדיה: עבדא דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא, 

מאי בעי למימר ליה? אמר ליה: בעי לאודויי ולשבוחי. אמר ליה: 

 פטרתן מלומר מה נשתנה. פתח ואמר עבדים היינו.

  קנז עשה מצות|  ם"לרמב וותהמצ . ספרו

והמצוה הקנ"ז היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר 

בניסן בתחלת הלילה כפי צחות לשון המספר. וכל מה שיוסיף 

במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו 

עמנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם נקמתנו מהם ובהודות לו 

שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב. כמו שאמרו )הגש"פ( כל ית' על מה 

המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. והכתוב שבא על 

הצווי הזה הוא אמרו ית' )ס"פ בא( והגדת לבנך ביום ההוא וכו'. ובא 

הפירוש )שם ומכיל'( והגדת לבנך יכול מראש חדש תלמוד לומר 

ום תלמוד לומר בעבור זה ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד י

בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. 

כלומר מתחלת הלילה חייב אתה לספר. ולשון מכילתא ]דרשב"י 

במדרש הגדול[ מכלל שנאמר כי ישאלך בנך יכול אם ישאלך אתה 

מגיד לו ואם לאו אין אתה מגיד לו תלמוד לומר והגדת לבנך אף על 

שואלך אין לי אלא בזמן שיש לו בן בינו לבין עצמו בינו פי שאינו 

לבין אחרים מניין תלמוד לומר ויאמר משה אל העם זכור את היום 

הזה אשר יצאתם ממצרים. כלומר שהוא צוה לזכרו כמו אמרו 

)עשה"ד ע' קנה( זכור את יום השבת לקדשו. וכבר ידעת לשון 

נים כלנו יודעים את אמרם )הגש"פ( ואפילו כולנו חכמים כלנו נבו

התורה כלה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המספר ביציאת 

מצרים הרי זה משובח. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף פסחים 

 קיח א(: -)קטו ב 

 הל' חמץ ומצה פרק ז' | רמב"ם . ז

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו א. 

בניסן שנאמר +שמות י"ג+ זכור את היום במצרים בליל חמשה עשר 

הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר +שמות כ'+ זכור את יום 

השבת, ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום 

ההוא לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף 

על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת 

 מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח. 

ב. מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, לפי 

דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני 
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ו כמו עבד זה במצרים ובלילה כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו א

הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות, ואם היה הבן 

גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו ע"י 

 משה רבינו הכל לפי דעתו של בן. 

וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד מתחיל ומספר ד. 

פניו כופרים וטועין אחר ההבל שבתחלה היו אבותינו בימי תרח ומל

ורודפין אחר ע"ז, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו 

 מן התועים וקרבנו ליחודו, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה

במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו 

גמור מארמי אובד אבי עד שי( דברים כ"ו) ובחירותנו, והוא שידרוש

 כל הפרשה, וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח. 

כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא יצא ה. 

ידי חובתו ואלו הן, פסח מצה ומרור, פסח על שם שפסח המקום 

ואמרתם זבח ( שמות י"ב) ב"ה על בתי אבותינו במצרים שנאמר

שמררו המצרים את חיי אבותינו פסח הוא לה' וגו', מרורים על שם 

 במצרים, מצה על שם שנגאלו, ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה.

 הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה | רמב"ם . ח

 הגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא:נוסח ההגדה שנ

מתחיל על כוס שני ואומר בבהילו יצאנו ממצרים הא לחמא עניא 

כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך  דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים

לפסח ייתי ויפסח, שתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל, שתא 

 הכא עבדי לשתא דאתיא בני חורי.

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אין אנו מטבילין 

אפילו פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו 

מצה, שבכל הלילות אנו  אוכלים חמץ ומצה והלילה הזה כולו

אוכלים שאר ירקות והלילה הזה מרור, שבכל הלילות אנו אוכלין בין 

 יושבין בין מסובין והלילה הזה כולנו מסובין.

עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלהינו משם ביד חזקה 

ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו 

בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה ממצרים עדיין אנו ו

במצרים, ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים 

את התורה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המאריך ביציאת 

 מצרים הרי זה משובח.

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבה 

סובין בבני ברק והיו מספרין ביציאת מצרים כל ורבי טרפון שהיו מ

אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן 

 קרית שמע של שחרית.

אמר להם רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי 

דברים ) שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, שנאמר

אתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך למען תזכור את יום צ( ט"ז

הימים, כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, 

 כל ימי חייך להביא את ימות המשיח.

ברוך המקום שנתן תורה לישראל עמו, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים 

דברה תורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע 

 לשאל.

מה העדות והחקים והמשפטים אשר ( דברים ו') ה הוא אומר:חכם מ

צוה ה' אלהינו אתכם, אף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין 

 אחר הפסח אפיקומן.

מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא ( שמות י"ב) רשע מה הוא אומר:

לו, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, אף אתה הקהה 

בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ( שמות י"ג) את שניו ואמור לו

 ממצרים, לי ולא לו, ואילו היה שם לא היה נגאל.

מה זאת, ואמרת אליו בחזק יד ( שמות י"ג) תם מה הוא אומר:

 הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים.

והגדת לבנך ( שמות י"ג) ושאינו יודע לשאל את פתח לו, שנאמר

בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, והגדת  ביום ההוא לאמר

לבנך יכול מראש חדש, תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול 

מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה 

 ומרור מונחים לפניך.

מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום ב"ה לעבודתו, 

מר יהושע אל כל העם כה אמר ה' אלהי ויא( יהושע כ"ד) שנאמר

ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי 

נחור ויעבדו אלהים אחרים, ואקח את אביכם את אברהם מעבר 

הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק 

ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו ואתן לעשו את הר שעיר לרשת 

 ו ויעקב ובניו ירדו מצרים.אות

ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא 

מחשב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בין הבתרים, 

ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ( בראשית ט"ו) שנאמר

בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי 

 ן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.אשר יעבודו ד

היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו אלא בכל 

 דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה הרשע 

ברים ד) לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל, שנאמר

ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם, מלמד שלא ירד ( כ"ו

ויאמרו אל פרעה ( בראשית מ"ז) להשתקע אלא לגור שם שנאמר

לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב 

 בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן.

יך בשבעים נפש ירדו אבות( דברים י') במתי מעט, כמו שנאמר

 מצרימה ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי השמים לרוב.

ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצויינין שם, גדול ועצום כמו 

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ( שמות א') שנאמר

 ותמלא הארץ אותם.

רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ( יחזקאל ט"ז) ורב, כמו שנאמר

דיים שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום ותגדלי ותבאי בעדי ע

 ועריה.

הבה נתחכמה לו פן ( שמות א') וירעו אותנו המצרים, כמו שנאמר

ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו 

 ועלה מן הארץ.
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ויענונו, כמו שנאמר וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם 

 פיתום ואת רעמסס. ויבן ערי מסכנות לפרעה את

ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל 

 בפרך.

ויהי בימים ( שמות ב') ונצעק אל ה' אלהי אבותינו, כמו שנאמר

הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו 

 ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה.

נאמר וישמע אלהים את נאקתם ויזכור וישמע ה' את קולנו, כמו ש

 אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב.

וירא את עניינו, זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר וירא אלהים את 

 בני ישראל וידע אלהים.

ואת עמלינו, אלו הבנים, כמו שנאמר כל הבן הילוד היאורה 

 ו שנאמרתשליכוהו וכל הבת תחיון, ואת לחצינו, זה הדוחק כמ

 וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם.( שמות ג')

ויוציאנו ה' ממצרים, לא על ידי מלאך לא על ידי שרף ולא על ידי 

ועברתי ( שמות י"ב) שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו, שנאמר

בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד 

 מצרים אעשה שפטים אני ה'. בהמה ובכל אלהי

הנה יד ה' הויה במקנך ( שמות ט') ביד חזקה, זה הדבר, כמו שנאמר

 אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד.

וחרבו ( דברי הימים א' כ"א) ובזרוע נטויה, זו החרב כמו שנאמר

 שלופה בידו נטויה על ירושלם.

או הנסה ( דברים ד') מו שנאמרובמורא גדול, זו גלוי שכינה, כ

אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים 

ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר 

 עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך.

ואת המטה הזה תקח ( שמות ד) ובאותות, זה המטה, כמו שנאמר

 בידך אשר תעשה בו את האותות.

ונתתי מופתים בשמים ( יואל ג') תים, זה הדם, כמו שנאמרובמופ

 ובארץ, דם ואש ותמרות עשן.

דבר אחר, ביד חזקה שתים, ובזרוע נטויה שתים, ובמורא גדול 

שתים, ובאותות שתים, ובמופתים שתים, אלו עשר מכות שהביא 

הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן: דם צפרדע כנים 

ברד ארבה חשך מכת בכורות, רבי יהודה היה נותן  ערוב דבר שחין

 בהם סימן דצ"ך עד"ש באח"ב.

 הל' עבודה זרה פרק א' | רמב"ם . ט

בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו א. 

הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו היתה טעותם, אמרו הואיל 

ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום  והאלהים

וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם 

ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי 

שגדלו וכבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו 

התחילו לבנות לכוכבים  של מלך, כיון שעלה דבר זה על לבם

היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים 

ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה, וזה היה 

עיקר עבודת כוכבים, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא 

שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה, הוא שירמיהו אומר מי 

גוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם לא ייראך מלך ה

מאין כמוך ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא, כלומר הכל 

יודעים שאתה הוא לבדך אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה 

 ההבל רצונך הוא. 

ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל ב. 

או כל הכוכבים והקריבו לו ונסכו  צוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני

לו כך וכך ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל העם 

הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ, ומודיע להם צורה שבדה מלבו 

ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו בנבואתו, והתחילו על 

ועל  דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים

הגבעות ומתקבצין ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה 

מטיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה, וכהניהם אומרים להם 

שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך כך ואל תעשו כך וכך, והתחילו 

כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך 

י בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו דבר עמהם ואמר להם עבדונ

ועשו כך ואל תעשו כך, ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את 

הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להם ולהשתחוות, וכיון 

שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם 

ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים 

הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם  אלא

להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה, והחכמים שהיו בהם כגון 

כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים 

שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן אבל צור העולמים לא היה 

דים בעולם כגון חנוך שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחי

ומתושלח נח שם ועבר, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד 

 שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. 

כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל  ג.

לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג 

י יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומ

עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים 

בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא 

עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו 

ג הגלגל הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהי

והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם 

טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת 

הצורות עד שאבד האמת מדעתם, ובן ארבעים שנה הכיר אברהם 

את בוראו, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור 

אין זו דרך האמת שאתם הולכים כשדים ולערוך דין עמהם ולומר ש

בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא 

לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל 

הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן 

ר כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגב

עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, 

והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם 
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אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ 

העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא 

, וכיון שהיו העם קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם

מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי 

דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות 

והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו 

ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע 

הו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב ליעקב ומינ

אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה 

ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו 

מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר 

ת בעולם אומה הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשי

שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו 

ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד 

במצות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט 

היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם 

שמרו את השבועה לאברהם אבינו ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומ

עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיון שנתנבא משה 

רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו 

/השגת הראב"ד/  ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה.

נים שנאמר עקב ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו. א"א יש אגדה בן שלש ש

/השגת הראב"ד/ והיה מהלך וקורא וכו' עד    אשר שמע אברהם בקולי מנין עקב.

שהגיע לארץ כנען שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם. א"א ותמה אני שהרי היו שם 

שם ועבר איך לא היו מוחין, ואפשר כי מוחים היו ולא אירע להם שישברו את 

 בא אברהם ושבר צלמי אביו.צלמיהם לפי שהיו מתחבאים מהם עד ש

  כפרק  |יחזקאל . י

ְקֵני   זִּ ים מִּ י ֶבָעשֹור ַלחֶֹּדש ָבאּו ֲאָנשִּ שִּ ית ַבֲחמִּ יעִּ י ַבָשָנה ַהְשבִּ )א( ַוְיהִּ

י ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹּר ְדרֹּש ֶאת ה' ַוֵיְשבּו ְלָפָני: ס )ב( ַוְיהִּ ְשָרֵאל לִּ : )ג( יִּ

ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם כֹּה ָאַמר ֲאדָֹּני ה'  ְקֵני יִּ ֶבן ָאָדם ַדֵבר ֶאת זִּ

ָדֵרש ָלֶכם ְנֻאם ֲאדָֹּני ה': )ד(  ם אִּ י אִּ ים ַחי ָאנִּ י ַאֶתם ָבאִּ ְדרֹּש אֹּתִּ ֲהלִּ

יֵעם: )ה(  ְשפֹוט ֶבן ָאָדם ֶאת תֹוֲעבֹּת ֲאבֹוָתם הֹודִּ ְשפֹּט אָֹּתם ֲהתִּ ֲהתִּ

י ְלֶזַרע וְ  ְשָרֵאל ָוֶאָשא ָידִּ י ְביִּ ָאַמְרָת ֲאֵליֶהם כֹּה ָאַמר ֲאדָֹּני ה' ְביֹום ָבֳחרִּ

י ה'  י ָלֶהם ֵלאמֹּר ֲאנִּ ם ָוֶאָשא ָידִּ ְצָריִּ ָּוַדע ָלֶהם ְבֶאֶרץ מִּ ֵבית ַיֲעקֹּב ָואִּ

יָאם ֵמֶאֶרץ י ָלֶהם ְלהֹוצִּ י ָידִּ ם ֶאל  ֱאֹלֵהיֶכם: )ו( ַביֹום ַההּוא ָנָשאתִּ ְצָריִּ מִּ

יא ְלָכל ָהֲאָרצֹות: )ז(  י הִּ י ָלֶהם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ְצבִּ ֶאֶרץ ֲאֶשר ַתְרתִּ

ַטָמאּו  ם ַאל תִּ ְצַריִּ לּוֵלי מִּ יכּו ּוְבגִּ קּוֵצי ֵעיָניו ַהְשלִּ יש שִּ ָואַֹּמר ֲאֵלֶהם אִּ

ְשמַֹּע ֵא  י ְוֹלא ָאבּו לִּ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם: )ח( ַוַיְמרּו בִּ קּוֵצי ֲאנִּ יש ֶאת שִּ ַלי אִּ

י  ְשפְֹּך ֲחָמתִּ ם ֹלא ָעָזבּו ָואַֹּמר לִּ ְצַריִּ לּוֵלי מִּ יכּו ְוֶאת גִּ ְשלִּ ֵעיֵניֶהם ֹלא הִּ

י  ם: )ט( ָוַאַעש ְלַמַען ְשמִּ ְצָריִּ י ָבֶהם ְבתֹוְך ֶאֶרץ מִּ ֲעֵליֶהם ְלַכלֹות ַאפִּ

ם ֲאֶשר ֵהָמה בְ  י ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהגֹויִּ ְלתִּ י ֲאֵליֶהם ְלבִּ תֹוָכם ֲאֶשר נֹוַדְעתִּ

ֵאם  ם ָוֲאבִּ ְצָריִּ יֵאם ֵמֶאֶרץ מִּ ם: )י( ָואֹוצִּ ְצָריִּ יָאם ֵמֶאֶרץ מִּ ְלֵעיֵניֶהם ְלהֹוצִּ

י אֹוָתם  ְשָפַטי הֹוַדְעתִּ ְדָבר: )יא( ָוֶאֵתן ָלֶהם ֶאת ֻחקֹוַתי ְוֶאת מִּ ֶאל ַהמִּ

י ָלֶהם ֲאֶשר ַיֲעֶשה אֹוָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם:  )יב( ְוַגם ֶאת ַשְבתֹוַתי ָנַתתִּ

י ֵבית  י ה' ְמַקְדָשם: )יג( ַוַיְמרּו בִּ י ֲאנִּ י ּוֵביֵניֶהם ָלַדַעת כִּ ְהיֹות ְלאֹות ֵבינִּ לִּ

ְשָפַטי ָמָאסּו ֲאֶשר ַיֲעֶשה  ְדָבר ְבֻחקֹוַתי ֹלא ָהָלכּו ְוֶאת מִּ ְשָרֵאל ַבמִּ יִּ

י  אָֹּתם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם ְשפְֹּך ֲחָמתִּ ְללּו ְמאֹּד ָואַֹּמר לִּ ְוֶאת ַשְבתַֹּתי חִּ

י ֵהֵחל ְלֵעיֵני  ְלתִּ י ְלבִּ ְדָבר ְלַכלֹוָתם: )יד( ָוֶאֱעֶשה ְלַמַען ְשמִּ ֲעֵליֶהם ַבמִּ

ְדָבר  י ָלֶהם ַבמִּ י ָידִּ י ָנָשאתִּ ים ְלֵעיֵניֶהם: )טו( ְוַגם ֲאנִּ ם ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ ַהגֹויִּ

י ְלתִּ יא  ְלבִּ י הִּ י ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ְצבִּ יא אֹוָתם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתתִּ ָהבִּ

ְשָפַטי ָמָאסּו ְוֶאת ֻחקֹוַתי ֹלא ָהְלכּו ָבֶהם  ְלָכל ָהֲאָרצֹות: )טז( ַיַען ְבמִּ

י  ָבם הֵֹּלְך: )יז( ַוָתָחס ֵעינִּ לּוֵליֶהם לִּ י ַאֲחֵרי גִּ ֵללּו כִּ ְוֶאת ַשְבתֹוַתי חִּ

ְדָבר: )יח( ָואַֹּמר ֶאל ֲעֵלי י אֹוָתם ָכָלה ַבמִּ יתִּ ַשֲחָתם ְוֹלא ָעשִּ ֶהם מִּ

ְשמֹּרּו  ְשְפֵטיֶהם ַאל תִּ ְדָבר ְבחּוֵקי ֲאבֹוֵתיֶכם ַאל ֵתֵלכּו ְוֶאת מִּ ְבֵניֶהם ַבמִּ

י ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְבֻחקֹוַתי ֵלכּו ְוֶא  ַטָמאּו: )יט( ֲאנִּ לּוֵליֶהם ַאל תִּ ת ּוְבגִּ

י  ְמרּו ַוֲעשּו אֹוָתם: )כ( ְוֶאת ַשְבתֹוַתי ַקֵדשּו ְוָהיּו ְלאֹות ֵבינִּ ְשָפַטי שִּ מִּ

ים ְבֻחקֹוַתי ֹלא  י ַהָבנִּ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם: )כא( ַוַיְמרּו בִּ י ֲאנִּ ּוֵביֵניֶכם ָלַדַעת כִּ

ְשָפַטי ֹלא ָשְמרּו ַלֲעשֹות אֹוָתם ֲאֶשר ַיֲע  ֶשה אֹוָתם ָהָאָדם ָהָלכּו ְוֶאת מִּ

י  י ֲעֵליֶהם ְלַכלֹות ַאפִּ ְשפְֹּך ֲחָמתִּ ֵללּו ָואַֹּמר לִּ ָוַחי ָבֶהם ֶאת ַשְבתֹוַתי חִּ

י ֵהֵחל  ְלתִּ י ְלבִּ י ָוַאַעש ְלַמַען ְשמִּ י ֶאת ָידִּ בֹּתִּ ְדָבר: )כב( ַוֲהשִּ ָבם ַבמִּ

י אֹוָתם ְלֵעיֵניֶהם:  ם ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ י ֶאת ְלֵעיֵני ַהגֹויִּ י ָנָשאתִּ )כג( ַגם ֲאנִּ

ם ּוְלָזרֹות אֹוָתם ָבֲאָרצֹות: )כד( ַיַען  יץ אָֹּתם ַבגֹויִּ ְדָבר ְלָהפִּ י ָלֶהם ַבמִּ ָידִּ

לּוֵלי  ֵללּו ְוַאֲחֵרי גִּ ְשָפַטי ֹלא ָעשּו ְוֻחקֹוַתי ָמָאסּו ְוֶאת ַשְבתֹוַתי חִּ מִּ

ים ֲאבֹוָתם ָהיּו ֵעיֵניֶהם: )כה( ְוַגם ֲאנִּ  ים ֹלא טֹובִּ י ָלֶהם ֻחקִּ י ָנַתתִּ

יר ָכל  ְחיּו ָבֶהם: )כו( ָוֲאַטֵמא אֹוָתם ְבַמְתנֹוָתם ְבַהֲעבִּ ים ֹלא יִּ ְשָפטִּ ּומִּ

י ה': ס )כז( ָלֵכן  ֵמם ְלַמַען ֲאֶשר ֵיְדעּו ֲאֶשר ֲאנִּ ֶפֶטר ָרַחם ְלַמַען ֲאשִּ

ְשָרֵאל ֶבן ָאָדם ְוָאַמ  ְרָת ֲאֵליֶהם כֹּה ָאַמר ֲאדָֹּני ה' עֹוד ַדֵבר ֶאל ֵבית יִּ

יֵאם ֶאל ָהָאֶרץ  י ָמַעל: )כח( ָוֲאבִּ י ֲאבֹוֵתיֶכם ְבַמֲעָלם בִּ ְדפּו אֹותִּ זֹּאת גִּ

ְבָעה ָרָמה ְוָכל ֵעץ  ְראּו ָכל גִּ י ָלֵתת אֹוָתּה ָלֶהם ַויִּ י ֶאת ָידִּ ֲאֶשר ָנָשאתִּ

ְבֵחיֶהם וַ  ְזְבחּו ָשם ֶאת זִּ ימּו ָשם ֵריַח ָעבֹּת ַויִּ ְתנּו ָשם ַכַעס ָקְרָבָנם ַוָישִּ יִּ

ְסֵכיֶהם: )כט( ָואַֹּמר ֲאֵלֶהם ָמה ַהָבָמה  יכּו ָשם ֶאת  נִּ יחֹוֵחיֶהם ַוַיסִּ נִּ

ָקֵרא ְשָמּה ָבָמה ַעד ַהיֹום ַהֶזה: )ל( ָלֵכן ֱאמֹּר  ים ָשם ַויִּ ֲאֶשר ַאֶתם ַהָבאִּ

ְשָרֵאל כֹּ ים ֶאל ֵבית יִּ ְטְמאִּ ה ָאַמר ֲאדָֹּני ה' ַהְבֶדֶרְך ֲאבֹוֵתיֶכם ַאֶתם נִּ

יר ְבֵניֶכם  ְשֵאת ַמְתנֵֹּתיֶכם ְבַהֲעבִּ ים: )לא( ּובִּ קּוֵציֶהם ַאֶתם זֹּנִּ ְוַאֲחֵרי שִּ

ָדֵרש ָלֶכם ֵבית  י אִּ לּוֵליֶכם ַעד ַהיֹום ַוֲאנִּ ים ְלָכל גִּ ְטְמאִּ ָבֵאש ַאֶתם נִּ

ְשָרֵאל ַחי  ָדֵרש ָלֶכם: )לב( ְוָהעָֹּלה ַעל רּוֲחֶכם יִּ ם אִּ י ְנֻאם ֲאדָֹּני ה' אִּ ָאנִּ

ְשְפחֹות ָהֲאָרצֹות  ם ְכמִּ ְהֶיה ַכגֹויִּ ים נִּ ְהֶיה ֲאֶשר ַאֶתם אְֹּמרִּ ָהיֹו ֹלא תִּ

ְזרֹוַע  ם ֹלא ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ י ְנֻאם ֲאדָֹּני ה' אִּ ְלָשֵרת ֵעץ ָוָאֶבן: )לג( ַחי ָאנִּ

ן ְנטּוָיה  י ֶאְתֶכם מִּ ּוְבֵחָמה ְשפּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם: )לד( ְוהֹוֵצאתִּ

ן ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר ְנפֹוצֶֹּתם ָבם ְבָיד ֲחָזָקה  י ֶאְתֶכם מִּ ַבְצתִּ ים ְוקִּ ָהַעמִּ

ים  ְדַבר ָהַעמִּ י ֶאְתֶכם ֶאל מִּ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ְשפּוָכה: )לה( ְוֵהֵבאתִּ ּובִּ

ְשַפְטתִּ  י ֶאת ְונִּ ְשַפְטתִּ ים: )לו( ַכֲאֶשר נִּ ים ֶאל ָפנִּ ְתֶכם ָשם ָפנִּ י אִּ

ְתֶכם ְנֻאם ֲאדָֹּני ה': )לז(  ָשֵפט אִּ ם ֵכן אִּ ְצָריִּ ְדַבר ֶאֶרץ מִּ ֲאבֹוֵתיֶכם ְבמִּ

ית: )לח(  י ֶאְתֶכם ְבָמסֶֹּרת ַהְברִּ י ֶאְתֶכם ַתַחת ַהָשֶבט ְוֵהֵבאתִּ ְוַהֲעַבְרתִּ

י  יא אֹוָתם ְוֶאל ּוָברֹותִּ י ֵמֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם אֹוצִּ ים בִּ ים ְוַהפֹוְשעִּ ֶכם ַהמְֹּרדִּ מִּ

ְשָרֵאל  י ה': )לט( ְוַאֶתם ֵבית יִּ י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ ְשָרֵאל ֹלא ָיבֹוא וִּ ַאְדַמת יִּ

ים ֵא  ם ֵאיְנֶכם שְֹּמעִּ לּוָליו ְלכּו ֲעבֹּדּו ְוַאַחר אִּ יש גִּ ָלי כֹּה ָאַמר ֲאדָֹּני ה' אִּ

י ְבַהר  לּוֵליֶכם: )מ( כִּ י ֹלא ְתַחְללּו עֹוד ְבַמְתנֹוֵתיֶכם ּוְבגִּ ְוֶאת ֵשם ָקְדשִּ

ְשָרֵאל  י ָכל ֵבית יִּ ְשָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹּני ה' ָשם ַיַעְבֻדנִּ י ְבַהר ְמרֹום יִּ ָקְדשִּ

ית  ֻכֹּלה ָבָאֶרץ ָשם ֶאְרֵצם ְוָשם ֶאְדרֹוש ֶאת ְתרּומֵֹּתיֶכם ְוֶאת ֵראשִּ

י  יאִּ יחַֹּח ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם ְבהֹוצִּ ַמְשאֹוֵתיֶכם ְבָכל ָקְדֵשיֶכם: )מא( ְבֵריַח נִּ

ן ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר ְנפֹּצֶֹּתם ָבם  י ֶאְתֶכם מִּ ַבְצתִּ ים ְוקִּ ן ָהַעמִּ ֶאְתֶכם מִּ

י ה' ַבהֲ  י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ ם: )מב( וִּ י ָבֶכם ְלֵעיֵני ַהגֹויִּ ְקַדְשתִּ י ֶאְתֶכם ְונִּ יאִּ בִּ

י ָלֵתת אֹוָתה  י ֶאת ָידִּ ְשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנָשאתִּ ֶאל ַאְדַמת יִּ

ילֹוֵתיֶכם ֲאֶשר  ַלֲאבֹוֵתיֶכם: )מג( ּוְזַכְרֶתם ָשם ֶאת ַדְרֵכיֶכם ְוֵאת ָכל ֲעלִּ

יֶתם: ) ְפֵניֶכם ְבָכל  ָרעֹוֵתיֶכם ֲאֶשר ֲעשִּ ְטֵמאֶתם ָבם ּוְנקֹּטֶֹּתם בִּ מד( נִּ

ים  י ֹלא ְכַדְרֵכיֶכם ָהָרעִּ ְתֶכם ְלַמַען ְשמִּ י אִּ י ה' ַבֲעשֹותִּ י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ וִּ

ְשָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹּני ה': פ ְשָחתֹות ֵבית יִּ ילֹוֵתיֶכם ַהנִּ  ְוַכֲעלִּ
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 פרק ז'  |שמות . יא

י ַמֶכה בַ   ֵנה ָאנֹּכִּ י ה' הִּ י ֲאנִּ ַמֶטה ֲאֶשר )יז( כֹּה ָאַמר ה' ְבזֹּאת ֵתַדע כִּ

ם ֲאֶשר ַבְיאֹּר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם: י ַעל ַהַמיִּ  ְבָידִּ

 פרק ח'| שמות . יב

י  ְלתִּ י עֵֹּמד ָעֶליָה ְלבִּ י ַביֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ גֶֹּשן ֲאֶשר ַעמִּ ְפֵליתִּ )יח( ְוהִּ

י ה' ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ: י ֲאנִּ  ֱהיֹות ָשם ָערֹּב ְלַמַען ֵתַדע כִּ

 פרק ט'| שמות . יג

ְבָך ּוַבֲעָבֶדיָך  י שֵֹּלַח ֶאת ָכל ַמֵגפַֹּתי ֶאל לִּ י ַבַפַעם ַהזֹּאת ֲאנִּ )יד( כִּ

י ְבָכל ָהָאֶרץ: י ֵאין ָכמֹּנִּ  ּוְבַעֶמָך ַבֲעבּור ֵתַדע כִּ

 פרק י'| שמות . יד

י ֶאת לִּ  ְכַבְדתִּ י הִּ י ֲאנִּ בֹו ְוֶאת )א( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה בֹּא ֶאל ַפְרעֹּה כִּ

ְנָך  ְרבֹו: )ב( ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ י אֹּתַֹּתי ֵאֶלה ְבקִּ תִּ ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען שִּ

י ָבם  ם ְוֶאת אֹּתַֹּתי ֲאֶשר ַשְמתִּ ְצַריִּ י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ ְנָך ֵאת ֲאֶשר הִּ ּוֶבן בִּ

י ה': י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ  וִּ

 פרק יג, טזשמות | רמב"ן . טו

ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות. הנה מעת היות ע"ג בעולם 

מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר 

ואומרים כי העולם קדמון, כחשו בה' ויאמרו לא הוא, ומהם 

מכחישים בידיעתו הפרטית ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון 

שים בהשגחה ויעשו )תהלים עג יא(, ומהם שיודו בידיעה ומכחי

אדם כדגי הים שלא ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר, 

יאמרו עזב ה' את הארץ. וכאשר ירצה האלהים בעדה או ביחיד 

ויעשה עמהם מופת בשנוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל בטול 

הדעות האלה כלם, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה 

כול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחלה מחדשו, ויודע ומשגיח וי

מפי נביא יתברר ממנו עוד אמתת הנבואה, כי ידבר האלהים את 

 האדם ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כלה:

ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ )לעיל 

כדעתם.  ח יח(, להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים

ואמר )שם ט כט( למען תדע כי לה' הארץ, להורות על החידוש, כי 

הם שלו שבראם מאין ואמר )שם ט יד( בעבור תדע כי אין כמוני 

בכל הארץ. להורות על היכולת, שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו, כי 

בכל זה היו המצריים מכחישים או מסתפקים. אם כן האותות 

 נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה: והמופתים הגדולים עדים

ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל 

רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו 

עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון. 

ץ )לעיל יב טו( והחמיר מאד בענין הזה כמו שחייב כרת באכילת חמ

ובעזיבת הפסח )במדבר ט יג(, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו 

באותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על 

פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבקר ובערב, כמו שאמרו 

)ברכות כא א( אמת ויציב דאורייתא, ממה שכתוב )דברים טז ג( 

כור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ושנעשה סכה למען תז

 בכל שנה:

וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים. והכל להיות לנו 

בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה 

לכופר להכחיש אמונת האלהים. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה 

כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא  בפתחו ונתכוון בענינה

והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פנות התורה, מלבד שהודה 

שחסד הבורא גדול מאד על עושי רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות 

 לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו:

 

 

  



 
6 

 

 


