
 

 

 בס"ד

 יציאת מצרים ומשמעותה לדורות 
 

אמר רבי שמעון, השתא אית לגלאה רזין, דאינון מתדבקין לעילא ותתא, מה כתיב בא אל פרעה,   .1

לך אל פרעה מבעי ליה, מאי בא, אלא דעייל ליה קודשא בריך הוא אדרין בתר אדרין, לגבי תנינא 

מניה, ומאן איהו, רזא דתנין הגדול. ומשה דחיל מניה,  חדא עלאה תקיפא, דכמה דרגין משתלשלין

ולא קריב אלא לגבי אינון יאורין ואינון דרגין דיליה, אבל לגביה דחיל ולא קריב, בגין דחמא ליה  

משתרש בשרשין עלאין. כיון דחמא קודשא בריך הוא דדחיל משה, ושליחן ממנן אחרנין לעילא לא 

יך הוא, )יחזקאל כט ג( הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים  יכלין לקרבא לגביה, אמר קודשא בר

הגדול הרובץ בתוך יאוריו, וקודשא בריך הוא אצטריך לאגחא ביה קרבא ולא אחרא, כמה דאת אמר  

אני ד', ואוקמוה רזא דחכמתא דהתנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, לאינון מארי מדין, דידעין ברזין  

 )זוהר חלק ב לד,א(                                                                                                               דמאריהון

 

יֵנֶהם וְ  .2 ם ְלמִּ ים ְוֵאת ָכל ֶנֶפׁש ַהַחָיה ָהֹרֶמֶשת ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו ַהַמיִּ ם ַהְגֹדלִּ ינִּ ים ֶאת ַהַתנִּ ְבָרא ֱאֹלהִּ ֵאת ַויִּ

י טֹוב ים כִּ יֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹלהִּ  )בראשית א,כא(                                                               ָכל עֹוף ָכָנף ְלמִּ

 

)פרק הספינה( הוא לויתן ובן זוגו שבראם דגים גדולים שבים ובדברי אגדה  -ם י: התנינ רש"י שם  .3

זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם  

 בפניהם. התנינם כתיב:

 

: ויברא אלהים את התנינים הגדולים בעבור גודל הנבראים האלה שיש מהם אורכם  רמב"ן שם  .4

ידעו מהם ארוכים חמש מאות פרסה, ורבותינו גם כן פרסאות רבות, הגידו היונים בספריהם ש

הפליגו בהם )עיין ב"ב עג:(, בעבור זה ייחס בהם הבריאה לאלהים, כי הוא שהמציאם מאין 

מבראשית, כאשר פירשתי לשון בריאה )לעיל פסוק א( וכן יעשה באדם למעלתו, להודיע כי הוא  

 מוצא מאין עם דעתו ושכלו: 

 

 

 



 

 

5.   

פְ  • ְוָיָתן ָנָחׁש  ַביֹום ַההּוא יִּ ַח ְוַעל לִּ ְוָיָתן ָנָחׁש ָברִּ ֹקד ד' ְבַחְרבֹו ַהָקָׁשה ְוַהְגדֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל לִּ

ין ֲאֶׁשר ַבָים  )ישעיה כז,א( ֲעַקָלתֹון ְוָהַרג ֶאת ַהַתנִּ

ים ֲהלֹוא  • יֵמי ֶקֶדם ּדֹורֹות עֹוָלמִּ י כִּ י ֹעז ְזרֹוַע ד' עּורִּ ְבׁשִּ י לִּ י עּורִּ יא ַהַמְחֶצֶבת ַרַהב  עּורִּ ַאְת הִּ

ין   )ישעיה נא,ט( ְמחֹוֶלֶלת ַתנִּ

ְתנֶ  • ְוָיָתן תִּ ַצְצָת ָראֵׁשי לִּ ם: )יד( ַאָתה רִּ ים ַעל ַהָמיִּ ינִּ ַבְרָת ָראֵׁשי ַתנִּ נּו ַאָתה פֹוַרְרָת ְבָעְזָך ָים ׁשִּ

י יִּ  )תהלים עד,יג(    ם ַמֲאָכל ְלָעם ְלצִּ

ין • ם ַתנִּ י אִּ ְׁשָמר  ֲהָים ָאנִּ ים ָעַלי מִּ י ָתשִּ  )איוב ז,יב( כִּ

 

ים ָפֶניָך ַעל פַ . 6 ְׁשֵנים ָעָשר ַלֹחֶדׁש ָהָיה ְדַבר ד' ֵאַלי ֵלאֹמר: ֶבן ָאָדם שִּ י בִּ רִּ ית ָבֲעשִּ ירִּ ְרֹעה ַבָשָנה ָהֲעשִּ

ם כָֻּלּה: ַּדֵבר ְוָאַמְרתָ  ְצַריִּ ָנֵבא ָעָליו ְוַעל מִּ ם ְוהִּ ְצָריִּ ם  ֶמֶלְך מִּ ְצַריִּ י ָעֶליָך ַפְרֹעה ֶמֶלְך מִּ ְננִּ ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ד' הִּ

ְלָחֶייָך וְ  ים בִּ י ַחחִּ י: ְוָנַתתִּ נִּ יתִּ י ֲעשִּ י ַוֲאנִּ י ְיֹארִּ ים ַהָגדֹול ָהֹרֵבץ ְבתֹוְך ְיֹאָריו ֲאֶׁשר ָאַמר לִּ י ְדַגת  ַהַתנִּ ְדַבְקתִּ הִּ

יָך מִּ  יתִּ ְדָבָרה ְיֹאֶריָך ְבַקְשְקשֶתיָך ְוַהֲעלִּ יָך ַהמִּ ְדָבק: ּוְנַטְׁשתִּ תֹוְך ְיֹאֶריָך ְוֵאת ָכל ְּדַגת ְיֹאֶריָך ְבַקְשְקשֶתיָך תִּ

ָקֵבץ ְלַחַית ָהָאֶרץ ּוְלעֹוף ַהשָ  פֹול לֹא ֵתָאֵסף ְולֹא תִּ ם אֹוְתָך ְוֵאת ָכל ְּדַגת ְיֹאֶריָך ַעל ְפֵני ַהָשֶדה תִּ ַמיִּ

יָך ְלָאְכָלה: ְשָרֵאל: ְבָתְפָשם ְבָך   ְנַתתִּ ְׁשֶעֶנת ָקֶנה ְלֵבית יִּ י ד' ַיַען ֱהיֹוָתם מִּ י ֲאנִּ ם כִּ ְצַריִּ ְוָיְדעּו ָכל ֹיְׁשֵבי מִּ

ם: ָלֵכן כֹ  ָשֵבר ְוַהֲעַמְדָת ָלֶהם ָכל ָמְתָניִּ ָשֲעָנם ָעֶליָך תִּ י ה ָאַמר ֲאֹדנָ ַבַכף ֵתרֹוץ ּוָבַקְעָת ָלֶהם ָכל ָכֵתף ּוְבהִּ

ְׁשָמָמה ְוָחְרָבה ְוָיְד  ם לִּ ְצַריִּ ֵמְך ָאָדם ּוְבֵהָמה: ְוָהְיָתה ֶאֶרץ מִּ י מִּ ְכַרתִּ ְך ָחֶרב ְוהִּ יא ָעַליִּ י ֵמבִּ ְננִּ י ד' הִּ י ֲאנִּ עּו כִּ

ם  ְצַריִּ י ֶאת ֶאֶרץ מִּ י ֵאֶליָך ְוֶאל ְיֹאֶריָך ְוָנַתתִּ ְננִּ י: ָלֵכן הִּ יתִּ י ָעשִּ י ַוֲאנִּ ְלָחְרבֹות ֹחֶרב ְׁשָמָמה  ד' ַיַען ָאַמר ְיֹאר לִּ

ְגֹּדל ְסֵוֵנה ְוַעד ְגבּול כּוׁש: לֹא ַתֲעָבר ָבּה ֶרֶגל ָאָדם ְוֶרֶגל ְבֵהָמה לֹא ַתֲעָבר ָבּה ְולֹא ֵתֵׁשב ַאְרבָ  מִּ ים מִּ עִּ

ם ְׁשָמָמה ְבתֹוְך ֲאָרצֹות ְנַׁשמֹות ְוָעֶריָה ְבתֹוְך עָ  ְצַריִּ י ֶאת ֶאֶרץ מִּ ְהֶייןָ ְׁשָמָמה ָׁשָנה: ְוָנַתתִּ ים ָמֳחָרבֹות תִּ רִּ

י ֵקץ ַאְרָבעִּ י ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ד' מִּ ים ָבֲאָרצֹות: כִּ יתִּ ם ְוֵזרִּ ם ַבגֹויִּ ְצַריִּ י ֶאת מִּ ֹצתִּ ים ָׁשָנה ַוֲהפִּ ם ָׁשָנה  ַאְרָבעִּ

י ֶאת ְׁשבּות מִּ  ים ֲאֶׁשר ָנֹפצּו ָׁשָמה: ְוַׁשְבתִּ ן ָהַעמִּ ם מִּ ְצַריִּ י ֹאָתם ֶאֶרץ ַפְתרֹוס  ֲאַקֵבץ ֶאת מִּ ֹבתִּ ם ַוֲהׁשִּ ְצַריִּ

ְתַנֵשא עֹוד ַעל ַהגֹויִּ  ְהֶיה ְׁשָפָלה ְולֹא תִּ ן ַהַמְמָלכֹות תִּ ם  ַעל ֶאֶרץ ְמכּוָרָתם ְוָהיּו ָׁשם ַמְמָלָכה ְׁשָפָלה: מִּ

ְשָרֵאל לְ  ְהֶיה עֹוד ְלֵבית יִּ ם: ְולֹא יִּ י ְרדֹות ַבגֹויִּ ְלתִּ ים ְלבִּ ְמַעְטתִּ ְפנֹוָתם ַאֲחֵריֶהם ְוָיְדעּו ְוהִּ יר ָעֹון בִּ ְבָטח ַמְזכִּ מִּ

י ֲאֹדָני ד'  י ֲאנִּ  טז( -)יחזקאל כט,א                                                                                                     כִּ

 

 

 



 

 

ָטחֹון ַהזֶ . 7 ָיהּו ֹכה־ָאַמר ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ֶמֶלְך ַאשּור ָמה ַהבִּ ְזקִּ ְמרּו־ָנא ֶאל־חִּ ה ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרב־ָׁשֵקה אִּ

י: ַעָתה ֲאֶׁשר ָבָטְחָת: ָאַמְרתָ  י ָמַרְדָת בִּ י ָבַטְחָת כִּ ְלָחָמה ַעָתה ַעל־מִּ ם ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלמִּ  ַאְך־ְּדַבר־ְשָפַתיִּ

יׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכפֹו ּונְ  ָסֵמְך אִּ ם ֲאֶׁשר יִּ ְצַריִּ ְׁשֶעֶנת ַהָקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶזה ַעל־מִּ ֵנה ָבַטְחָת ְלָך ַעל־מִּ ָקָבּה ֵכן  הִּ

י־תֹאְמרּון ֵאַלי ֶאל־ְיֹקָוק ֱאֹלֵהינּו ָבָטְחנּו ֲהלֹוא־הּוא ֲאֶׁשר  ַפְרֹעה מֶ  ים ָעָליו: ְוכִּ ם ְלָכל־ַהֹבְטחִּ ְצַריִּ ֶלְך־מִּ

ְׁש  ְזֵבַח ַהֶזה תִּ ְפֵני ַהמִּ ִּם לִּ ירּוָׁשַל יהּוָדה ְולִּ ְזְבֹחָתיו ַויֹאֶמר לִּ ָיהּו ֶאת־ָבֹמָתיו ְוֶאת־ מִּ ְזקִּ יר חִּ ַתֲחוּו ֵהסִּ

יר ם־תּוַכל ָלֶתת ְלָך בִּ ים אִּ ם סּוסִּ י ֶאת־ֶמֶלְך ַאשּור ְוֶאְתָנה ְלָך ַאְלַפיִּ ְתָעֶרב ָנא ֶאת־ֲאֹדנִּ ִּם: ְוַעָתה הִּ ּוָׁשָל

ם ְלֶרֶכב ְצַריִּ ְבַטח ְלָך ַעל־מִּ ים ַותִּ י ַהְקַטנִּ יב ֵאת ְפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי ֲאֹדנִּ ים ֲעֵליֶהם: ְוֵאיְך ָתׁשִּ   ֹרְכבִּ

ים: ּוְלפָ   כד(- )מלכ"ב יח,יט                                                                                                            ָרׁשִּ

 

ְמָעם ַוֵיָעלּו ֵמַעל ְירּוׁשָ  .8 ים ַעל ְירּוָׁשַלם ֶאת ׁשִּ ים ַהָצרִּ ְׁשְמעּו ַהַכְשּדִּ ם ַויִּ ְצָריִּ מִּ י  ָלם:ְוֵחיל ַפְרֹעה ָיָצא מִּ ַוְיהִּ

יא ֵלאֹמר: ְרְמָיהּו ַהָנבִּ ְשָרֵאל  ְּדַבר ְיֹדָוד ֶאל יִּ ֹכה תֹאְמרּו ֶאל ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַהֹשֵלַח   ֹכה ָאַמר ְיֹדָוד ֱאֹלֵהי יִּ

ם: ְצָריִּ ֵנה ֵחיל ַפְרֹעה ַהֹיֵצא ָלֶכם ְלֶעְזָרה ָׁשב ְלַאְרצֹו מִּ י הִּ ְלֲחמּו ַעל   ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלָדְרֵׁשנִּ ים ְונִּ ְוָׁשבּו ַהַכְשּדִּ

ָה ָבֵאׁש ָה ּוְשָרפֻּ יר ַהזֹאת ּוְלָכדֻּ  ח(-)ירמיה לז,ה                                                                                ָהעִּ

 

 

ֹ הֹוי ַהיֹ  .9 י ָעְצמּו ְמֹאד ְול ים כִּ י ָרב ְוַעל ָפָרׁשִּ ְבְטחּו ַעל ֶרֶכב כִּ ָשֵענּו ַויִּ ים יִּ ם ְלֶעְזָרה ַעל סּוסִּ ְצַריִּ ים מִּ א ְרדִּ

ְשָרֵאל ְוֶאת ְיֹדָוד לֹא ָדָרׁשּו: יר ְוָקם ַעל ֵבי ָׁשעּו ַעל ְקדֹוׁש יִּ ת  ְוַגם הּוא ָחָכם ַוָיֵבא ָרע ְוֶאת ְּדָבָריו לֹא ֵהסִּ

ים ְוַעל ֶעְזַרת ֹפֲעֵלי ָאֶון: ם ָאָדם ְולֹא ֵאל ְוסּוֵסיֶהם ָבָשר ְולֹא רּוַח ַויֹדָוד ַיֶטה ָידֹו ְוָכַׁשל עֹוֵזר  ְמֵרעִּ ְצַריִּ ּומִּ

ְכָליּון: יר עַ  ְוָנַפל ָעזֻּר ְוַיְחָּדו כָֻּלם יִּ י ֹכה ָאַמר ְיֹדָוד ֵאַלי ַכֲאֶׁשר ֶיְהֶגה ָהַאְרֵיה ְוַהְכפִּ ָקֵרא ָעָליו כִּ ל ַטְרפֹו ֲאֶׁשר יִּ

ְבָעתָ  יֹון ְוַעל גִּ ְצבֹא ַעל ַהר צִּ קֹוָלם לֹא ֵיָחת ּוֵמֲהמֹוָנם לֹא ַיֲעֶנה ֵכן ֵיֵרד ְיֹדָוד ְצָבאֹות לִּ ים מִּ  ּה:ְמלֹא ֹרעִּ

יל ָפסֹוַח  צִּ ִּם ָגנֹון ְוהִּ ים ָעפֹות ֵכן ָיֵגן ְיֹדָוד ְצָבאֹות ַעל ְירּוָׁשָל ֳפרִּ יטְכצִּ ְמלִּ  )ישעיה לא,א(                          ְוהִּ

 

ים ֲאָנְחנ  .10 ים ַאחִּ י ֲאָנׁשִּ י ּוֵביֶנָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך כִּ יָבה ֵבינִּ י ְמרִּ  ּו:ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ְתהִּ

ין ְוַאְש  ם ַהָימִּ ָנה ְואִּ ם ַהְשמֹאל ְוֵאימִּ ָפֶרד ָנא ֵמָעָלי אִּ יָלה:ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך הִּ ָשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו   ְמאִּ ַויִּ

ְפֵני ַׁשֵחת ְיֹדָוד ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה ְכַגן ְיֹדָוד כְ  י כָֻּלּה ַמְׁשֶקה לִּ ַכר ַהַיְרֵּדן כִּ ם  ַוַיְרא ֶאת ָכל כִּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ

 יא(-)בראשית יג,ח                                                                                                           ֹבֲאָכה ֹצַער 

 

 



 

 

 

י ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָתה ָבא ָׁשָמה לְ   .11 ְזַרע ֶאת  כִּ ָשם ֲאֶׁשר תִּ וא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם מִּ ם הִּ ְצַריִּ ְׁשָתּה לֹא ְכֶאֶרץ מִּ רִּ

ים ּוְבָקעֹ  ְׁשָתּה ֶאֶרץ ָהרִּ ים ָׁשָמה ְלרִּ יָת ְבַרְגְלָך ְכַגן ַהָיָרק: ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶתם ֹעְברִּ ְׁשקִּ ְמַטר ַזְרֲעָך ְוהִּ ת לִּ

ם: ֶאֶרץ אֲ  ְׁשֶתה ָמיִּ ם תִּ ית ַהָשָנה ְוַעד ַהָשַמיִּ יד ֵעיֵני ד' ֱאֹלֶהיָך ָבּה ֵמֵרׁשִּ ֶׁשר ד' ֱאֹלֶהיָך ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָתמִּ

ית ָׁשָנה   יב( -)דברים יא,י                                                                                                              ַאֲחרִּ

 

ם . 12 ָכל ַהגֹויִּ ְׁשַתֲחֹות ְלֶמֶלְך ְיֹדָוד  ְוָהָיה ָכל ַהנֹוָתר מִּ ֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלהִּ ִּם ְוָעלּו מִּ ים ַעל ְירּוָׁשָל ַהָבאִּ

כֹות: ְׁשַתֲחֹות ְלֶמֶלְך  ְצָבאֹות ְוָלֹחג ֶאת ַחג ַהסֻּ ִּם ְלהִּ ְׁשְפחֹות ָהָאֶרץ ֶאל ְירּוָׁשַל ְוָהָיה ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעֶלה ֵמֵאת מִּ

ְהֶיה ַהָגֶׁשם: ְיֹדָוד ְצָבאֹות ְולֹא ֲעֵליֶהם  ְהֶיה  יִּ ם לֹא ַתֲעֶלה ְולֹא ָבָאה ְולֹא ֲעֵליֶהם תִּ ְצַריִּ ְׁשַפַחת מִּ ם מִּ ְואִּ

כֹות: ם ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעלּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהסֻּ ֹגף ְיֹדָוד ֶאת ַהגֹויִּ ם ְוַחַטאת   ַהַמֵגָפה ֲאֶׁשר יִּ ְצָריִּ ְהֶיה ַחַטאת מִּ זֹאת תִּ

ם ֲאֶׁשר לֹא כֹות  ָכל ַהגֹויִּ  יט( -)זכריה יד,טז                                                             ַיֲעלּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהסֻּ

 

ְכרֹוָנם  .13 ית י.(: ֶאֶרץ  ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, זִּ ְבָרָכה )ַתֲענִּ ים    -לִּ ים ָבאִּ ָלה. ְוַהְגָׁשמִּ ְשָרֵאל ׁשֹוָתה ְתחִּ יִּ

ים מ"ב(: "ְתהֹום ֶאל ְתהֹום קֹוֵרא"; ּוְתהֹום ְלׁשֹון ֵנס, )ה( ְכמֹו ֶׁשָכתּוב  לִּ ְתהֹומֹות, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב )ְתהִּ מִּ

י ַעל נֵ  יר", כִּ ְכרֹוָנם  )רּות א(: "ַוֵתֹהם ָכל ָהעִּ ין. ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, זִּ יהִּ ּדּוׁש, ַמְתמִּ ס, ַהְינּו ַעל ְּדַבר חִּ

ְׁשָמע ְבאֶ  ים נִּ ַקר ַהְגָׁשמִּ י עִּ ים, כִּ ְנַין ְגָׁשמִּ ְׁשַמע ְבַאְרֵצנּו' ְלעִּ ית כה:(: 'קֹול ַהתֹור נִּ ְבָרָכה )ַתֲענִּ   -ֶרץ לִּ

י ָׁשם ַהְתהֹומֹות, ַהיְ  ְשָרֵאל, כִּ ָלה:יִּ ים, ַהְינּו ֱאמּוָנה, ְתפִּ סִּ  נּו ַהנִּ

ם הּוא ֶהֶפְך ֶאֶרץ  ְצַריִּ ים ּומִּ ַמת ֶזה ָעָשה ֱאֹלקִּ ַמת ֶזה, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב )ְׁשמֹות י"ד(:  -ְוֶזה ְלעֻּ ְשָרֵאל, ֶזה ְלעֻּ יִּ

ַמת ֶאֶרץ  ם ְלעֻּ ְצַריִּ ְקָראתֹו", ֶׁשמִּ ים לִּ ם ָנסִּ ְצַריִּ ְשָרֵאל, ְלעֻּ  -"ּומִּ ָלה יִּ יל ֶזה ֵאין ְמקֹום ְתפִּ ְׁשבִּ ים. ּובִּ סִּ ַמת ַהנִּ

יל ֶזה, ְכֶׁשָפַגם ַאְבָר  ְׁשבִּ יר ֶאְפֹרש ַכַפי". בִּ י ֶאת ָהעִּ ם, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב )ָׁשם ט(: "ְוָהָיה ְכֵצאתִּ ְצַריִּ ָהם  ְבמִּ

יַח לֹו ַהָקדֹוׁש  -ְבֶאֶרץ  ְבטִּ ְשָרֵאל, ְבָׁשָעה ֶׁשהִּ ית ט"ו(: "ַבָמה  -  ָברּוְך -יִּ ַשת ָאֶרץ ָאַמר )ְבֵראׁשִּ הּוא ַעל ְירֻּ

י ָפַגם ֶבֱאמּוָנה, ַהְינּו ֶאֶרץ  -ְיֵדי  -ֵאַדע" ַעל  ם, כִּ ְצַריִּ ים, ְוָיַרד  -ֶזה ָיְרדּו ֲאבֹוֵתינּו ְלמִּ סִּ יַנת נִּ ְשָרֵאל, ְבחִּ יִּ

ים  סִּ ם, ֶׁשָשם ֶהֶפְך ַהנִּ ְצַריִּ י הּוא ָפַגם ְבֶאֶרץ ַיֲעֹקב ּוָבָניו ְלמִּ ַמת ֶזה. ְוָיְרדּו ַּדְוָקא ַיֲעֹקב ּוָבָניו, כִּ   -, ֶׁשֶזה ְלעֻּ

יַנת ְׁשֵנים  ָלה, ֶׁשֵהם ְבחִּ יַנת ְתפִּ ָלה, ְוָיְרדּו ַיֲעֹקב ּוָבָניו, ֶׁשֵהם ְבחִּ יַנת ְתפִּ ְשָרֵאל, ְבחִּ ָעָשר ַׁשֲעֵרי  -יִּ

ָלה. ְוַעל  ַקר  -ְתפִּ ָלה ֵהם ַיֲעֹקב ּוָבָניו ַכַנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶׁשעִּ יַנת   -ֶזה לֹא ָזָכה ְלֶאֶרץ  -ְיֵדי  -ַהְתפִּ ְבחִּ ְשָרֵאל, לִּ יִּ

צְ  ָקֵרא ְלָך ָזַרע", ְולֹא ָכל יִּ ְצָחק יִּ י ְביִּ ית כ"א(: "כִּ ָלה, ֶאָלא ַיֲעֹקב ּוָבָניו, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב )ְבֵראׁשִּ ים ְתפִּ ָחק )ְנָדרִּ

 מוהר"ן קמא ט'(  )ליקוטי                                                                                                     לא.(


