סיפור יציאת מצרים

ּובן ִּבנְ ָך ֵאת ֲא ֶשר ִּה ְת ַעלַ לְ ִּתי ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ ֶאת אֹּת ַֹּתי ֲא ֶשר ַש ְמ ִּתי ָבם
ֶ
וִ ַיד ְע ֶּתם כִ י ֲאנִ י ה':

ו .שמות | פרק י"ב
ֹאמרּו ֲאלֵ יכֶ ם ְבנֵ יכֶ ם ָמה ָה ֲעב ָֹּדה ַהזֹּאת לָ כֶ ם( :כז)
(כו) וְ ָהיָ ה כִּ י י ְ

א .רמב"ם | הלכות קריאת שמע ,הקדמה

וַ ֲא ַמ ְר ֶתם זֶ ַבח ֶפ ַסח הּוא לַ ה' ֲא ֶשר ָפ ַסח ַעל ָב ֵתי ְבנֵ י יִּ ְש ָר ֵאל ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם

הלכות קריאת שמע .מצות עשה אחת והיא לקרות קריאת שמע

ְבנָ גְ פֹו ֶאת ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ ֶאת ָב ֵתינּו ִּה ִּציל וַ יִּ קֹּד ָה ָעם וַ יִּ ְש ַת ֲחוּו:

פעמים ביום .וביאור מצוה זו בפרקים אלו.

ז .שמות | פרק י"ג

ב .רמב"ם | הלכות קריאת שמע ,פרק א

אתם ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ֹּאמר מ ֶֹּשה ֶאל ָה ָעם זָ כֹור ֶאת ַהיֹום ַהזֶ ה ֲא ֶשר יְ ָצ ֶ
(ג) וַ י ֶ

[הלכה א] פעמים בכל יום קוראין ק"ש בערב ובבקר ,שנאמר

הֹוציא ה' ֶא ְתכֶ ם ִּמזֶ ה וְ ֹלא יֵ ָאכֵ ל ָח ֵמץ:
ִּמ ֵבית ֲע ָב ִּדים כִּ י ְבחֹּזֶ ק יָ ד ִּ

ובשכבך ובקומך בשעה שדרך בני אדם שוכבין וזה הוא לילה,

אתי
( ...ח) וְ ִּהגַ ְד ָת לְ ִּבנְ ָך ַביֹום ַההּוא לֵ אמֹּר ַב ֲעבּור זֶ ה ָע ָשה ה' לִּ י ְב ֵצ ִּ

ובשעה שדרך בני אדם עומדין וזה הוא יום.

ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם:

[הלכה ב] ומה הוא קורא שלשה פרשיות אלו הן :שמע והיה אם

( ...יא) וְ ָהיָ ה כִּ י יְ ִּב ֲאָך ה' ֶאל ֶא ֶרץ ַהכְ נַ ֲענִּ י כַ ֲא ֶשר נִּ ְש ַבע לְ ָך וְ לַ ֲאב ֶֹּתיָך

שמוע ויאמר ,ומקדימין לקרות פרשת שמע מפני שיש בה יחוד

ּונְ ָתנָ ּה לָ ְך( :יב) וְ ַה ֲע ַב ְר ָת כָ ל ֶפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָ ל ֶפ ֶטר ֶשגֶ ר ְב ֵה ָמה ֲא ֶשר

השם ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו ,ואחריה

יִּ ְהיֶ ה לְ ָך ַהזְ כָ ִּרים לַ ה'( :יג) וְ כָ ל ֶפ ֶטר ֲחמֹּר ִּת ְפ ֶדה ְב ֶשה וְ ִּאם ֹלא ִּת ְפ ֶדה

והיה אם שמוע שיש בה צווי על (זכירת) שאר כל המצות ,ואחר כך

וַ ֲע ַר ְפתֹו וְ כֹּל ְבכֹור ָא ָדם ְב ָבנֶ יָך ִּת ְפ ֶדה( :יד) וְ ָהיָ ה כִ י יִ ְש ָאלְ ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר

פרשת ציצית שגם היא יש בה צווי זכירת כל המצות.

יאנּו ה' ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּמ ֵבית
הֹוצ ָ
ִּ
לֵ אמֹר ַמה זֹאת וְ ָא ַמ ְר ָת ֵאלָ יו ְבחֹּזֶ ק יָ ד

[הלכה ג] אף על פי שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה

ֲע ָב ִּדים( :טו) וַ יְ ִּהי כִּ י ִּה ְק ָשה ַפ ְרעֹּה לְ ַשלְ ֵחנּו וַ יַ ֲהרֹּג ה' כָ ל ְבכֹור ְב ֶא ֶרץ

בלילה מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת

ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּמ ְבכֹּר ָא ָדם וְ ַעד ְבכֹור ְב ֵה ָמה ַעל כֵ ן ֲאנִּ י ז ֵֹּב ַח לַ ה' כָ ל ֶפ ֶטר

מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ

ֶר ֶחם ַהזְ כָ ִּרים וְ כָ ל ְבכֹור ָבנַ י ֶא ְפ ֶדה( :טז) וְ ָהיָ ה לְ אֹות ַעל יָ ְדכָ ה

מצרים כל ימי חייך ,וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא

יאנּו ה' ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם :ס
הֹוצ ָ
טֹוטפֹּת ֵבין ֵעינֶ יָך כִּ י ְבחֹּזֶ ק יָ ד ִּ
ּולְ ָ

הנקראת קריאת שמע.

ח .דברים | פרק ו'

ג .רמב"ם | הלכות קריאת שמע ,פרק ב

(כ) כִ י יִ ְש ָאלְ ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר לֵ אמֹר ָמה ָה ֵעדֹּת וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְש ָפ ִּטים ֲא ֶשר

[הלכה ג] מי שהיה מהלך על רגליו עומד בפסוק ראשון והשאר

ֹלהינּו ֶא ְתכֶ ם( :כא) וְ ָא ַמ ְר ָת לְ ִבנְ ָך ֲע ָב ִּדים ָהיִּ ינּו לְ ַפ ְרעֹּה
ִּצּוָ ה ה' ֱא ֵ

קורא והוא מהלך ,היה ישן מצערין אותו ומעירין אותו עד שיקרא

יאנּו ה' ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְביָ ד ֲחזָ ָקה( :כב) וַ יִּ ֵתן ה' אֹותֹּת ּומ ְֹּפ ִּתים
ְב ִּמ ְצ ָריִּ ם וַ י ִֹּּצ ֵ

פסוק ראשון ומכאן ואילך אם אנסתו שינה אין מצערין אותו.

הֹוציא
אֹותנּו ִּ
ּובכָ ל ֵביתֹו לְ ֵעינֵ ינּו( :כג) וְ ָ
גְ דֹּלִּ ים וְ ָר ִּעים ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם ְב ַפ ְרעֹּה ְ

[הלכה יג] ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא חוזר וקורא ומברך
לפניה ולאחריה ,אבל אם ידע שקרא ונסתפק לו אם בירך לפניה
ולאחריה או לא בירך אינו חוזר ומברך ,קרא וטעה יחזור למקום
שטעה ,נעלם ממנו בין פרשה לפרשה ואינו יודע אי זו פרשה
השלים ואי זו צריך להתחיל חוזר לפרשה ראשונה שהוא ואהבת את
ה' אלהיך וגו'.

ד .רמב"ם | הלכות חמץ ומצה ,פרק ז
[הלכה א] מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו
לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר +שמות י"ג +זכור
את היום 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.

ה .שמות | פרק י'
ֹּאמר ה' ֶאל מ ֶֹּשה בֹּא ֶאל ַפ ְרעֹּה כִּ י ֲאנִּ י ִּהכְ ַב ְד ִּתי ֶאת לִּ בֹו וְ ֶאת
(א) וַ י ֶ
לֵ ב ֲע ָב ָדיו לְ ַמ ַע ן ִּש ִּתי אֹּת ַֹּתי ֵאלֶ ה ְב ִּק ְרבֹו( :ב) ּולְ ַמ ַען ְת ַס ֵפר ְב ָאזְ נֵ י ִּבנְ ָך

ִּמ ָשם לְ ַמ ַען ָה ִּביא א ָֹּתנּו לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר נִּ ְש ַבע לַ ֲאב ֵֹּתינּו:
ֹלהינּו
(כד) וַ יְ ַצּוֵ נּו ה' לַ ֲעשֹות ֶאת כָ ל ַה ֻח ִּקים ָה ֵאלֶ ה לְ יִּ ְר ָאה ֶאת ה' ֱא ֵ
ּוצ ָד ָקה ִּת ְהיֶ ה לָ נּו כִּ י
לְ טֹוב לָ נּו כָ ל ַהיָ ִּמים לְ ַחי ֵֹּתנּו כְ ַהיֹום ַהזֶ ה( :כה) ְ
ֹלהינּו כַ ֲא ֶשר ִּצּוָ נּו :ס
נִּ ְשמֹּר לַ ֲעשֹות ֶאת כָ ל ַה ִּמ ְצוָ ה ַהזֹּאת לִּ ְפנֵ י ה' ֱא ֵ

ט .פסחים קטז.
משנה .מזגו לו כוס שני ,וכאן הבן שואל אביו .ואם אין דעת בבן
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)
אנו (חייבים לטבל אפילו) (מסורת הש"ס[ :מטבילין]) פעם אחת,
הלילה הזה שתי פעמים? ולפי דעתו של בן ,אביו מלמדו .מתחיל
בגנות ומסיים בשבח ,ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל
הפרשה כולה.
גמרא .תנו רבנן :חכם בנו  -שואלו ,ואם אינו חכם  -אשתו שואלתו.
ואם לאו  -הוא שואל לעצמו .ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין
בהלכות הפסח  -שואלין זה לזה .מה נשתנה הלילה הזה מכל
הלילות שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת ,הלילה הזה שתי
פעמים .מתקיף לה רבא :אטו כל יומא לא סגיא דלא מטבלא חדא

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

[הלכה ד] וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח ,כיצד מתחיל ומספר

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

שבתח לה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל

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

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

מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים .מתחיל בגנות

מן התועים וקרבנו ליחודו ,וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה

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

במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו

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

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

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

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

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

[הלכה ה] כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא

פטרתן מלומר מה נשתנה .פתח ואמר עבדים היינו.

יצא ידי חובתו ואלו הן ,פסח מצה ומרור ,פסח על שם שפסח
המקום ב"ה על בתי אבותינו במצרים שנאמר (שמות י"ב) ואמרתם

י .ספר המצוות לרמב"ם | מצות עשה קנז

זבח פסח הוא לה' וגו' ,מרורים על שם שמררו המצרים את חיי
והמצוה הקנ"ז היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר

אבותינו במצרים ,מצה על שם שנגאלו ,ודברים האלו כולן הן

בניסן בתחלת הלילה כפי צחות לשון המספר .וכל מה שיוסיף

הנקראין הגדה.

במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו

יב .רמב"ם | הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה

עמנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם נקמתנו מהם ובהודות לו
ית' על מה שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב .כמו שאמרו (הגש"פ) כל

נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא:

המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח .והכתוב שבא על
הצווי הזה הוא אמרו ית' (ס"פ בא) והגדת לבנך ביום ההוא וכו' .ובא

מתחיל על כוס שני ואומר בבהילו יצאנו ממצרים הא לחמא עניא

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

דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך

ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה

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

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

הכא עבדי לשתא דאתיא בני חורי.

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

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

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

אפילו פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים ,שבכל הלילות אנו

מגיד לו ואם לא ו אין אתה מגיד לו תלמוד לומר והגדת לבנך אף על

א וכלים חמץ ומצה והלילה הזה כולו מצה ,שבכל הלילות אנו

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

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

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

יושבין בין מסובין והלילה הזה כולנו מסובין.

הזה אשר יצאתם ממצרים .כלומר שהוא צוה לזכרו כמו אמרו

עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלהינו משם ביד חזקה

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

ובזרוע נטויה ,ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו

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

ממצרים עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה

התורה כלה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המספר ביציאת

במצרים ,ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים

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

את התורה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים ,וכל המאריך ביציאת

(קטו ב  -קיח א):

מצרים הרי זה משובח.
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מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבה

[הלכה א] מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו

ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרין ביציאת מצרים כל

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

אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן

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

קרית שמע של שחרית.

את יום השבת ,ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך

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

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

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

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

ט"ז) למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ,ימי חייך

מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח.

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

[הלכה ב] מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת

כל ימי חייך להביא את ימות המשיח.

לבנך ,לפי דעתו של בן אביו מלמדו ,כיצד אם היה קטן או טיפש

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

אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה

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

במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות,

לשאל.

ואם היה הבן גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים

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

שנעשו לנו ע"י משה רבינו הכל לפי דעתו של בן.

צוה ה' אלהינו אתכם ,אף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין
אחר הפסח אפיקומן.
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רשע מה הוא אומר( :שמות י"ב) מה העבודה הזאת לכם ,לכם ולא

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

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

בפרך.

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

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

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

הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו
ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה.

תם מה הוא אומר( :שמות י"ג) מה זאת ,ואמרת אליו בחזק יד
הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים.

וישמע ה' את קולנו ,כמו שנאמר וישמע אלהים את נאקתם ויזכור
אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב.

ושאינו יודע לשאל את פתח לו ,שנאמר (שמות י"ג) והגדת לבנך
ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים ,והגדת

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

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

בני ישראל וידע אלהים.

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

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

ומרור מונחים לפניך.

תשליכוהו וכל הבת תחיון ,ואת לחצינו ,זה הדוחק כמו שנאמר

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

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

שנאמר (יהושע כ"ד) ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר ה' אלהי
ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי

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

נחור ויעבדו אלהים אחרים ,ואקח את אביכם את אברהם מעבר

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

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

בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד

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

בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה'.

אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים.

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

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

אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד.

מחשב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בין הבתרים,

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

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

שלופה בידו נטויה על ירושלם.

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

ובמורא גדול ,זו גלוי שכינה ,כמו שנאמר (דברים ד') או הנסה

אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.

אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים

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

ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר

דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך.

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

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

לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל ,שנאמר (דברים

בידך אשר תעשה בו את האותות.

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

ובמופתים ,זה הדם ,כמו שנאמר (יואל ג') ונתתי מופתים בשמים

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

ובארץ ,דם ואש ותמרות עשן.

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

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

בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן.

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

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

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

מצרימה ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי השמים לרוב.

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

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

בהם סימן דצ"ך עד"ש באח"ב.

שנאמר (שמות א') ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד
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ותמלא הארץ אותם.
ורב ,כמו שנאמר (יחזקאל ט"ז) רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי

[הלכה א] בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי

ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום

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

ועריה.

הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם
במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם

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

לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד ,וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל

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

ולכבד מי שגדלו וכבדו ,כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו

ועלה מן הארץ.

וזהו כבודו של מלך ,כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות

ויענונו ,כמו שנאמר וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם

לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים

ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס.

ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה ,וזה היה
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עיקר עבודת כוכבים ,וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה ,לא

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

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

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

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

דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות

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

והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו

יודעים שאתה הוא לבדך אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה

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

ההבל רצונך הוא.

ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו ,ויעקב
אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה

[הלכה ב] ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו

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

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

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

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

הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה

העם הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ ,ומודיע להם צורה שבדה

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

מלבו ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו בנבואתו ,והתחילו

ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד

על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים

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

ועל הגבעות ומתקבצין ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו

היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם

הצורה מטיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה ,וכהניהם

ותעיותן ,ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו

אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך כך ואל תעשו כך

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

וכך ,והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל

רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו

או המלאך דבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך

ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה.

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

/השגת הראב"ד/

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

את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להם ולהשתחוות,

אשר שמע אברהם בקולי מנין עקב.

וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום

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

/השגת הראב"ד /והיה מהלך וקורא וכו' עד

ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים והקטנים אינם

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

יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו

צלמיהם לפי שהיו מתחבאים מהם עד שבא אברהם ושבר צלמי אביו.

מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה ,והחכמים שהיו
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בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים
יתה ֵמ ֱאנֹוש זִּ כְ ָרם:
יהם ַא ְש ִּב ָ
(כו) ָא ַמ ְר ִּתי ַא ְפ ֵא ֶ

והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן אבל צור העולמים
לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון

רמב"ן

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

אפאיהם  -אמרו המדקדקים אפזרם בכל פאה .ואם כן יהיה טעם

עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו.

"אמרתי" שהיה הרצון לפניו במדת הדין שיהיו ככה לעולם מפוזרים

[הלכה ג] כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן

בכל פאה ושיהיה זכרם מאנוש נשבת לעד ,לולי כעס אויב אגור.

והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל

ועל דעתי היא מלה מורכבת כאשר הזכירו בספרי (האזינו כו) אף אי

הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו ,כי אי אפשר

הם ,אבל טעמה שאשיתם במקום פאה ובענין שיאמרו עליהם גם אי

שיסבב את עצמו ,ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע

הם ,לומר שלא ישאר להם שם ושאר בגוים ולא יודע מקומם איה:

באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי
כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת

והנה ירמוז לגלות עשרת השבטים שגלו לנהר גוזן (מ"ב יז ו) ,הוא

והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה ,וידע שיש שם אלוה אחד והוא

שהחכמים קורין סמבטיון ,כי נקרא גוזן מלשון ויגז שלוים (במדבר

מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו ,וידע

יא לא) ,אתה גוזי (תהלים עא ו) ,כי העומדים אחריו מוסרים מבני

שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את

אדם ,וקורין אותו סמבטיון מפני שביתתו בשבת ,כי יום השבת

הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם ,ובן ארבעים שנה

בלשון ההוא סבט כאשר הוא בערבי ,ונהוג בלשונם להוסיף בתארים

הכיר אברהם את בוראו ,כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות

"יון" ,אזוביון חוריון מוליון ,וכן הרבה:

על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת

אשביתה מאנוש זכרם  -גלותנו בין העמים אנחנו יהודה ובנימין,

שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי

שאין לנו זכר בעמים ולא נחשב לעם ואומה כלל .והנה יאמר

לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי

הכתוב ,כי היה במדת הדין להיותנו כן בגלות לעולם ,לולי כעס אויב.

שיכירוהו כל הברואים הבאים ,וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי

ויורה זה ,כי בגלותנו עתה תמה זכות אבות ואין לנו הצלה מיד

שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא

העמים רק בעבור שמו ,כענין שאמר ביחזקאל (כ מא מד) וקבצתי

אלו .כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס

אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים,

ויצא לחרן ,והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם

וידעתם כי אני ה' בעשותי אתכם למען שמי לא כדרכיכם הרעים

שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד ,והיה מהלך וקורא

וכעלילותיכם הנשחתות בית ישראל ,וכן נאמר עוד (שם פסוק ט)

ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען

ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים וגו':
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ולכך הזכיר משה בתפלתו (במדבר יד טו) ואמרו הגוים אשר שמעו

יהם ַאל ִּת ְשמֹּרּו
בֹותיכֶ ם ַאל ֵתלֵ כּו וְ ֶאת ִּמ ְש ְפ ֵט ֶ
חּוקי ֲא ֵ
יהם ַב ִּמ ְד ָבר ְב ֵ
ְבנֵ ֶ

את שמעך לאמר וגו' ,והשם יתברך הודה לו בזה (שם פסוק כ)

קֹותי לֵ כּו וְ ֶאת
ֹלהיכֶ ם ְב ֻח ַ
יהם ַאל ִּת ַט ָמאּו( :יט) ֲאנִּ י ה' ֱא ֵ
ּובגִּ לּולֵ ֶ
ְ

ויאמר ה' סלחתי כדברך .והטעם בטענה הזאת ,איננו כרוצה להראות

תֹותי ַק ֵדשּו וְ ָהיּו לְ אֹות ֵבינִּ י
אֹותם( :כ) וְ ֶאת ַש ְב ַ
ִּמ ְש ָפ ַטי ִּש ְמרּו וַ ֲעשּו ָ

כחו בין שונאיו ,כי כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו .אבל

קֹותי ֹלא
ֹלהיכֶ ם( :כא) וַ יַ ְמרּו ִּבי ַה ָבנִּ ים ְב ֻח ַ
ּובינֵ יכֶ ם לָ ַד ַעת כִּ י ֲאנִּ י ה' ֱא ֵ
ֵ

השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את בוראו ויודה לשמו ,ושם

אֹותם ָה ָא ָדם
אֹותם ֲא ֶשר יַ ֲע ֶשה ָ
ָהלָ כּו וְ ֶאת ִּמ ְש ָפ ַטי ֹלא ָש ְמרּו לַ ֲעשֹות ָ

הרשות בידו להר ע או להטיב ,וכאשר חטאו ברצונם וכפרו בו כולם

יהם לְ כַ לֹות ַא ִּפי
תֹותי ִּחלֵ לּו וָ א ַֹּמר לִּ ְשפְֹּך ֲח ָמ ִּתי ֲעלֵ ֶ
וָ ַחי ָב ֶהם ֶאת ַש ְב ַ

לא נשאר רק העם הזה לשמו ,ופרסם בהם באותות ובמופתים כי

ָבם ַב ִּמ ְד ָבר( :כב) וַ ֲה ִּשב ִֹּּתי ֶאת יָ ִּדי וָ ַא ַעש לְ ַמ ַען ְש ִּמי לְ ִּבלְ ִּתי ֵה ֵחל

הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים ונודע בזה לכל העמים .והנה אם

אתי ֶאת
יהם( :כג) גַ ם ֲאנִּ י נָ ָש ִּ
אֹותם לְ ֵעינֵ ֶ
אתי ָ
הֹוצ ִּ
לְ ֵעינֵ י ַהגֹויִּ ם ֲא ֶשר ֵ

ישוב ויאבד זכרם ,ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו ולא יסופר

אֹותם ָב ֲא ָרצֹות( :כד) יַ ַען
יָ ִּדי לָ ֶהם ַב ִּמ ְד ָבר לְ ָה ִּפיץ א ָֹּתם ַבגֹויִּ ם ּולְ זָ רֹות ָ

עוד בהם ,ואם אדם יזכיר כן ,יחשבו כי היה כח מכחות המזלות

תֹותי ִּחלֵ לּו וְ ַא ֲח ֵרי גִּ לּולֵ י
קֹותי ָמ ָאסּו וְ ֶאת ַש ְב ַ
ִּמ ְש ָפ ַטי ֹלא ָעשּו וְ ֻח ַ

והכוכבים וחלף ועבר .והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה

טֹובים
ִּ
יהם( :כה) וְ גַ ם ֲאנִּ י נָ ַת ִּתי לָ ֶהם ֻח ִּקים ֹלא
בֹותם ָהיּו ֵעינֵ ֶ
ֲא ָ

לגמרי ,שלא ישאר בהם יודע את בוראו רק מכעיס לפניו ,ועל כן

נֹותם ְב ַה ֲע ִּביר כָ ל
אֹותם ְב ַמ ְת ָ
ּומ ְש ָפ ִּטים ֹלא יִּ ְחיּו ָב ֶהם( :כו) וָ ֲא ַט ֵמא ָ
ִּ

ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם ,שיהיה רצון מלפניו להקים

ֶפ ֶטר ָר ַחם לְ ַמ ַען ֲא ִּש ֵמם לְ ַמ ַען ֲא ֶשר יֵ ְדעּו ֲא ֶשר ֲאנִּ י ה' :ס (כז) לָ כֵ ן

לו לעם כל הימים ,כי הם הקרובים אליו והיודעים אותו מכל העמים:

יהם כֹּה ָא ַמר ֲאדֹּנָ י ה' עֹוד
ַד ֵבר ֶאל ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל ֶבן ָא ָדם וְ ָא ַמ ְר ָת ֲאלֵ ֶ
יאם ֶאל ָה ָא ֶרץ
בֹותיכֶ ם ְב ַמ ֲעלָ ם ִּבי ָמ ַעל( :כח) וָ ֲא ִּב ֵ
אֹותי ֲא ֵ
זֹּאת גִּ ְדפּו ִּ

וזה טעם כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם (פסוק לו) ,שיזכור ה'

אֹותּה לָ ֶהם וַ יִּ ְראּו כָ ל גִּ ְב ָעה ָר ָמה וְ כָ ל ֵעץ
אתי ֶאת יָ ִּדי לָ ֵתת ָ
ֲא ֶשר נָ ָש ִּ

ברחמים כי הם עמו מאז ,ויזכור כי הם עבדיו שעמדו לו בגלותם

יח
יהם וַ יִּ ְתנּו ָשם כַ ַעס ָק ְר ָבנָ ם וַ יָ ִּשימּו ָשם ֵר ַ
ָעבֹּת וַ יִּ זְ ְבחּו ָשם ֶאת זִּ ְב ֵח ֶ

כעבדים לסבול הצרות והשעבוד ,וכענין שנאמר (ישעיה סג ח)

יהם( :כט) וָ א ַֹּמר ֲאלֵ ֶהם ָמה ַה ָב ָמה
יהם וַ יַ ִּסיכּו ָשם ֶאת נִּ ְסכֵ ֶ
יחֹוח ֶ
נִּ ֵ

ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו .וכבר רמזתי בבריאת האדם

ֲא ֶשר ַא ֶתם ַה ָב ִּאים ָשם וַ יִּ ָק ֵרא ְש ָמּה ָב ָמה ַעד ַהיֹום ַהזֶ ה( :ל) לָ כֵ ן ֱאמֹּר

סוד נשגב ונעלם צריך ממנו שנהיה לו לעם והוא יהיה לנו לאלהים,

בֹותיכֶ ם ַא ֶתם נִּ ְט ְמ ִּאים
ֶאל ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל כֹּה ָא ַמר ֲאדֹּנָ י ה' ַה ְב ֶד ֶרְך ֲא ֵ

כענין שנאמר (ישעיה מג ז) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו':

ּוב ְש ֵאת ַמ ְתנ ֵֹּתיכֶ ם ְב ַה ֲע ִּביר ְבנֵ יכֶ ם
יהם ַא ֶתם זֹּנִּ ים( :לא) ִּ
ּוצ ֶ
וְ ַא ֲח ֵרי ִּשק ֵ
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ָב ֵאש ַא ֶתם נִּ ְט ְמ ִּאים לְ כָ ל גִּ לּולֵ יכֶ ם ַעד ַהיֹום וַ ֲאנִּ י ִּא ָד ֵרש לָ כֶ ם ֵבית
רּוחכֶ ם
יִּ ְש ָר ֵאל ַחי ָאנִּ י נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה' ִּאם ִּא ָד ֵרש לָ כֶ ם( :לב) וְ ָהעֹּלָ ה ַעל ֲ

(א) וַ יְ ִּהי ַב ָשנָ ה ַה ְש ִּב ִּיעית ַב ֲח ִּמ ִּשי ֶב ָעשֹור לַ ח ֶֹּדש ָבאּו ֲאנָ ִּשים ִּמזִּ ְקנֵ י

ָהיֹו ֹלא ִּת ְהיֶ ה ֲא ֶשר ַא ֶתם א ְֹּמ ִּרים נִּ ְהיֶ ה כַ גֹויִּ ם כְ ִּמ ְש ְפחֹות ָה ֲא ָרצֹות

יִּ ְש ָר ֵאל לִּ ְדרֹּש ֶאת ה' וַ יֵ ְשבּו לְ ָפנָ י :ס (ב) וַ יְ ִּהי ְד ַבר ה' ֵאלַ י לֵ אמֹּר( :ג)

רֹוע
ּובזְ ַ
לְ ָש ֵרת ֵעץ וָ ָא ֶבן( :לג) ַחי ָאנִּ י נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה' ִּאם ֹלא ְביָ ד ֲחזָ ָקה ִּ

ֶבן ָא ָדם ַד ֵבר ֶאת זִּ ְקנֵ י יִּ ְש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָת ֲאלֵ ֶהם כֹּה ָא ַמר ֲאדֹּנָ י ה'

אתי ֶא ְתכֶ ם ִּמן
הֹוצ ִּ
ּוב ֵח ָמה ְשפּוכָ ה ֶא ְמלֹוְך ֲעלֵ יכֶ ם( :לד) וְ ֵ
נְ טּויָ ה ְ

ֲהלִּ ְדרֹּש א ִֹּּתי ַא ֶתם ָב ִּאים ַחי ָאנִּ י ִּאם ִּא ָד ֵרש לָ כֶ ם נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה'( :ד)

ָה ַע ִּמ ים וְ ִּק ַב ְצ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּמן ָה ֲא ָרצֹות ֲא ֶשר נְ פֹוצ ֶֹּתם ָבם ְביָ ד ֲחזָ ָקה

הֹוד ֵיעם( :ה)
בֹותם ִּ
תֹועבֹּת ֲא ָ
ֲ
ֲה ִּת ְשפֹּט א ָֹּתם ֲה ִּת ְשפֹוט ֶבן ָא ָדם ֶאת

אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ִּמ ְד ַבר ָה ַע ִּמים
ּוב ֵח ָמה ְשפּוכָ ה( :לה) וְ ֵה ֵב ִּ
רֹוע נְ טּויָ ה ְ
ּובזְ ַ
ִּ

יהם כֹּה ָא ַמר ֲאדֹּנָ י ה' ְביֹום ָב ֳח ִּרי ְביִּ ְש ָר ֵאל וָ ֶא ָשא יָ ִּדי לְ זֶ ַרע
וְ ָא ַמ ְר ָת ֲאלֵ ֶ

וְ נִּ ְש ַפ ְט ִּתי ִּא ְתכֶ ם ָשם ָפנִּ ים ֶאל ָפנִּ ים( :לו) כַ ֲא ֶשר נִּ ְש ַפ ְט ִּתי ֶאת

ֵבית יַ ֲעקֹּב וָ ִּאּוָ ַדע לָ ֶהם ְב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם וָ ֶא ָשא יָ ִּדי לָ ֶהם לֵ אמֹּר ֲאנִּ י ה'

ֲאבֹו ֵתיכֶ ם ְב ִּמ ְד ַבר ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם כֵ ן ִּא ָש ֵפט ִּא ְתכֶ ם נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה'( :לז)

יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם ֶאל
הֹוצ ָ
אתי יָ ִּדי לָ ֶהם לְ ִּ
ֹלהיכֶ ם( :ו) ַביֹום ַההּוא נָ ָש ִּ
ֱא ֵ

אתי ֶא ְתכֶ ם ְב ָמס ֶֹּרת ַה ְב ִּרית( :לח)
וְ ַה ֲע ַב ְר ִּתי ֶא ְתכֶ ם ַת ַחת ַה ָש ֶבט וְ ֵה ֵב ִּ

ֶא ֶרץ ֲא ֶשר ַת ְר ִּתי לָ ֶהם זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבש ְצ ִּבי ִּהיא לְ כָ ל ָה ֲא ָרצֹות( :ז)

אֹותם וְ ֶאל
אֹוציא ָ
יהם ִּ
גּור ֶ
פֹוש ִּעים ִּבי ֵמ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
רֹותי ִּמכֶ ם ַהמ ְֹּר ִּדים וְ ַה ְ
ּוב ִּ
ָ

ּובגִּ לּולֵ י ִּמ ְצ ַריִּ ם ַאל ִּת ַט ָמאּו
קּוצי ֵעינָ יו ַה ְשלִּ יכּו ְ
וָ א ַֹּמר ֲאלֵ ֶהם ִּאיש ִּש ֵ

ַא ְד ַמת יִּ ְש ָר ֵאל ֹלא יָ בֹוא וִּ ַיד ְע ֶתם כִּ י ֲאנִּ י ה'( :לט) וְ ַא ֶתם ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל

קּוצי
ֹלהיכֶ ם( :ח) וַ יַ ְמרּו ִּבי וְ ֹלא ָאבּו לִּ ְשמ ַֹּע ֵאלַ י ִּאיש ֶאת ִּש ֵ
ֲאנִּ י ה' ֱא ֵ

כֹּה ָא ַמר ֲאדֹּנָ י ה' ִּאיש גִּ לּולָ יו לְ כּו ֲעבֹּדּו וְ ַא ַחר ִּאם ֵאינְ כֶ ם ש ְֹּמ ִּעים ֵאלָ י

יהם ֹלא ִּה ְשלִּ יכּו וְ ֶאת גִּ לּולֵ י ִּמ ְצ ַריִּ ם ֹלא ָעזָ בּו וָ א ַֹּמר לִּ ְשפְֹּך ֲח ָמ ִּתי
ֵעינֵ ֶ

ּובגִּ לּולֵ יכֶ ם( :מ) כִּ י ְב ַהר
נֹותיכֶ ם ְ
וְ ֶאת ֵשם ָק ְד ִּשי ֹלא ְת ַחלְ לּו עֹוד ְב ַמ ְת ֵ

יהם לְ כַ לֹות ַא ִּפי ָב ֶהם ְבתֹוְך ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם( :ט) וָ ַא ַעש לְ ַמ ַען ְש ִּמי
ֲעלֵ ֶ

ָק ְד ִּשי ְב ַהר ְמרֹום יִּ ְש ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה' ָשם יַ ַע ְב ֻדנִּ י כָ ל ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל

יהם
נֹוד ְע ִּתי ֲאלֵ ֶ
לְ ִּבלְ ִּתי ֵה ֵחל לְ ֵעינֵ י ַהגֹויִּ ם ֲא ֶשר ֵה ָמה ְבתֹוכָ ם ֲא ֶשר ַ

אשית
כֻ ֹּלה ָב ָא ֶרץ ָשם ֶא ְר ֵצם וְ ָשם ֶא ְדרֹוש ֶאת ְתרּומ ֵֹּתיכֶ ם וְ ֶאת ֵר ִּ

יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם וָ ֲא ִּב ֵאם
אֹוצ ֵ
יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם( :י) וָ ִּ
הֹוצ ָ
יהם לְ ִּ
לְ ֵעינֵ ֶ

יאי
הֹוצ ִּ
יח נִּ יח ַֹּח ֶא ְר ֶצה ֶא ְתכֶ ם ְב ִּ
אֹותיכֶ ם ְבכָ ל ָק ְד ֵשיכֶ ם( :מא) ְב ֵר ַ
ַמ ְש ֵ

אֹותם
הֹוד ְע ִּתי ָ
קֹותי וְ ֶאת ִּמ ְש ָפ ַטי ַ
ֶאל ַה ִּמ ְד ָבר( :יא) וָ ֶא ֵתן לָ ֶהם ֶאת ֻח ַ

ֶא ְתכֶ ם ִּמן ָה ַע ִּמים וְ ִּק ַב ְצ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּמן ָה ֲא ָרצֹות ֲא ֶשר נְ פֹּצ ֶֹּתם ָבם

תֹותי נָ ַת ִּתי לָ ֶהם
אֹותם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָב ֶהם( :יב) וְ גַ ם ֶאת ַש ְב ַ
ֲא ֶשר יַ ֲע ֶשה ָ

יאי ֶא ְתכֶ ם
וְ נִּ ְק ַד ְש ִּתי ָבכֶ ם לְ ֵעינֵ י ַהגֹויִּ ם( :מב) וִּ ַיד ְע ֶתם כִּ י ֲאנִּ י ה' ַב ֲה ִּב ִּ

יה ם לָ ַד ַעת כִּ י ֲאנִּ י ה' ְמ ַק ְד ָשם( :יג) וַ יַ ְמרּו ִּבי ֵבית
ּובינֵ ֶ
לִּ ְהיֹות לְ אֹות ֵבינִּ י ֵ

אֹותה
ָ
אתי ֶאת יָ ִּדי לָ ֵתת
ֶאל ַא ְד ַמת יִּ ְש ָר ֵאל ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר נָ ָש ִּ

קֹותי ֹלא ָהלָ כּו וְ ֶאת ִּמ ְש ָפ ַטי ָמ ָאסּו ֲא ֶשר יַ ֲע ֶשה
יִּ ְש ָר ֵאל ַב ִּמ ְד ָבר ְב ֻח ַ

ילֹותיכֶ ם ֲא ֶשר
בֹותיכֶ ם( :מג) ּוזְ כַ ְר ֶתם ָשם ֶאת ַד ְרכֵ יכֶ ם וְ ֵאת כָ ל ֲעלִּ ֵ
לַ ֲא ֵ

א ָֹּתם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָב ֶהם וְ ֶאת ַש ְבת ַֹּתי ִּחלְ לּו ְמאֹּד וָ א ַֹּמר לִּ ְשפְֹּך ֲח ָמ ִּתי

יתם( :מד)
עֹותיכֶ ם ֲא ֶשר ֲע ִּש ֶ
אתם ָבם ּונְ קֹּט ֶֹּתם ִּב ְפנֵ יכֶ ם ְבכָ ל ָר ֵ
נִּ ְט ֵמ ֶ

לֹותם( :יד) וָ ֶא ֱע ֶשה לְ ַמ ַען ְש ִּמי לְ ִּבלְ ִּתי ֵה ֵחל לְ ֵעינֵ י
יהם ַב ִּמ ְד ָבר לְ כַ ָ
ֲעלֵ ֶ

שֹותי ִּא ְתכֶ ם לְ ַמ ַען ְש ִּמי ֹלא כְ ַד ְרכֵ יכֶ ם ָה ָר ִּעים
וִּ ַיד ְע ֶתם כִּ י ֲאנִּ י ה' ַב ֲע ִּ

אתי יָ ִּדי לָ ֶהם ַב ִּמ ְד ָבר
יהם( :טו) וְ גַ ם ֲאנִּ י נָ ָש ִּ
אתים לְ ֵעינֵ ֶ
הֹוצ ִּ
ַהגֹויִּ ם ֲא ֶשר ֵ

ילֹותיכֶ ם ַהנִּ ְש ָחתֹות ֵבית יִּ ְש ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹּנָ י ה' :פ
וְ כַ ֲעלִּ ֵ

אֹותם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר נָ ַת ִּתי זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבש ְצ ִּבי ִּהיא
לְ ִּבלְ ִּתי ָה ִּביא ָ

טז .שמות | פרק ז'

קֹותי ֹלא ָהלְ כּו ָב ֶהם
לְ כָ ל ָה ֲא ָרצֹות( :טז) יַ ַען ְב ִּמ ְש ָפ ַטי ָמ ָאסּו וְ ֶאת ֻח ַ
יהם לִּ ָבם הֹּלֵ ְך( :יז) וַ ָת ָחס ֵעינִּ י
תֹותי ִּחלֵ לּו כִּ י ַא ֲח ֵרי גִּ לּולֵ ֶ
וְ ֶאת ַש ְב ַ

(יז) כֹּה ָא ַמר ה' ְבזֹּאת ֵת ַדע כִּ י ֲאנִּ י ה' ִּהנֵ ה ָאנֹּכִּ י ַמכֶ ה ַב ַמ ֶטה ֲא ֶשר

אֹותם כָ לָ ה ַב ִּמ ְד ָבר( :יח) וָ א ַֹּמר ֶאל
ָ
יהם ִּמ ַש ֲח ָתם וְ ֹלא ָע ִּש ִּיתי
ֲעלֵ ֶ

ְביָ ִּדי ַעל ַה ַמיִּ ם ֲא ֶשר ַביְ אֹּר וְ נֶ ֶה ְפכּו לְ ָדם:
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יז .שמות | פרק ח'

בפתחו ונתכוון בענינה כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא
יה לְ ִּבלְ ִּתי
(יח) וְ ִּה ְפלֵ ִּיתי ַביֹום ַההּוא ֶאת ֶא ֶרץ ג ֶֹּשן ֲא ֶשר ַע ִּמי ע ֵֹּמד ָעלֶ ָ

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

ֱהיֹות ָשם ָערֹּב לְ ַמ ַען ֵת ַדע כִּ י ֲאנִּ י ה' ְב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ:

שחסד הבורא גדול מאד על עושי רצונו ,שהוציאנו מאותו עבדות

יח .שמות | פרק ט'

לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו:

ּוב ֲע ָב ֶדיָך
(יד) כִּ י ַב ַפ ַעם ַהזֹּאת ֲאנִּ י שֹּלֵ ַח ֶאת כָ ל ַמגֵ פ ַֹּתי ֶאל לִּ ְבָך ַ
ּוב ַע ֶמָך ַב ֲעבּור ֵת ַדע כִּ י ֵאין כָ מֹּנִּ י ְבכָ ל ָה ָא ֶרץ:
ְ

יט .שמות | פרק י'
ֹּאמר ה' ֶאל מ ֶֹּשה בֹּא ֶאל ַפ ְרעֹּה כִּ י ֲאנִּ י ִּהכְ ַב ְד ִּתי ֶאת לִּ בֹו וְ ֶאת
(א) וַ י ֶ
לֵ ב ֲע ָב ָדיו לְ ַמ ַען ִּש ִּתי אֹּת ַֹּתי ֵאלֶ ה ְב ִּק ְרבֹו( :ב) ּולְ ַמ ַען ְת ַס ֵפר ְב ָאזְ נֵ י ִּבנְ ָך
ּובן ִּבנְ ָך ֵאת ֲא ֶשר ִּה ְת ַעלַ לְ ִּתי ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ ֶאת אֹּת ַֹּתי ֲא ֶשר ַש ְמ ִּתי ָבם
ֶ
וִּ ַיד ְע ֶתם כִּ י ֲאנִּ י ה':

כ .רמב"ן | שמות פרק יג ,טז
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
(תהלים עג יא) ,ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה ויעשו
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
מחדשו ,ויודע ומשגיח ויכול .וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחלה
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
ח יח) ,להורות על ההשגחה ,כי לא עזב אותה למקרים כדעתם.
ואמר (שם ט כט) למען תדע כי לה' הארץ ,להורות על החידוש ,כי
הם שלו שברא ם 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
והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה:
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.
והחמיר מאד בענין הזה כמו שחייב כרת באכילת חמץ (לעיל יב טו)
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)
למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ,ושנעשה סכה
בכל שנה:
וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים .והכל להיות לנו
8632

בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו ,ולא יהיה פתחון פה
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