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Identity, Redeem-ability & Redemption in Sefer Bereishit & Shemot

) בראשית פרשת ויחי פרק מח1
ֶאת יְִשָׂרֵאל ַויְַּרא ִמי–(ח) ֹּאֶמר ַוי יֹוֵסף ֶאל–ְבּנֵי יֹוֵסף ֹּאֶמר ַוי (ט) ֲאֶשׁר–ֵאֶלּה: ֵהם ָבּנַי ֹּאַמר–נַָתן–ָאִביו ַוי ָבּזֶה ֱאֹלִהים ִלי

נָא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם:–ָקֶחם

) רש"י שם2
מאפרים, לצאת ואחאב ירבעם שעתיד לפי ממנו, שכינה ונסתלקה לברכם בקש - יוסף בני את ישראל וירא (ח)

ויהוא ובניו ממנשה.
ויאמר מי אלה - מהיכן יצאו אלו שאינן ראוין לברכה.

(ט) בזה - [הראה לו] שטר אירוסין ושטר כתובה, ובקש יוסף רחמים על הדבר ונחה עליו רוח הקדש.

) בראשית פרשת מקץ פרק מא3
ֵֹּהן אֹון:–ּלֹו ָאְסנַת ַבּת–(נ) ּוְליֹוֵסף יַֻלּד ְשׁנֵי ָבנִים ְבֶּטֶרם ָתּבֹוא ְשׁנַת ָהָרָעב ֲאֶשׁר יְָלָדה ּפֹוִטי ֶפַרע כ

) בראשית פרשת ויגש פרק מו4
ֵֹּהן אֹן ֶאת–ּלֹו ָאְסנַת ַבּת–(כ) ַויִָּוֵּלד ְליֹוֵסף ְבֶּאֶרץ ִמְצַריִם ֲאֶשׁר יְָלָדה ֶאְפָריִם:–ְמנֶַשּׁה ְוֶאת–ּפֹוִטי ֶפַרע כ

) בראשית פרשת ויגש פרק מו5
ֶֹּשׁן:–יְהּוָדה ָשַׁלח ְלָפנָיו ֶאל–(כח) ְוֶאת ְֹּשׁנָה ַויָּבֹאּו ַאְרָצה ג יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפנָיו ג

) שמות פרשת שמות פרק א6
יִָשּׂשָכר (ג) ִויהּוָדה: ֵלִוי ִשְׁמעֹון ְראּוֵבן (ב) ָבּאּו: ּוֵביתֹו ִאיׁש יֲַעקֹב ֵאת ִמְצָריְָמה ַהָבִּאים יְִשָׂרֵאל ְבּנֵי ְשׁמֹות ְוֵאֶלּה (א)
ַויָָּמת (ו) ְבִמְצָריִם: ָהיָה ְויֹוֵסף נֶָפׁש ִשְׁבִעים יֲַעקֹב יֶֶרְך יְֹצֵאי נֶֶפׁש ָכּל ַויְִהי (ה) ְוָאֵשׁר: גָּד ְונְַפָתִּלי ָדּן (ד) ּוִבנְיִָמן: זְבּוֻלן

יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא: (ז) ּוְבנֵי יְִשָׂרֵאל ָפּרּו ַויְִּשְׁרצּו ַויְִּרּבּו ַויַַּעְצמּו ִבְּמאֹד ְמאֹד ַוִתָּמֵּלא ָהָאֶרץ אָֹתם:
(ח) ַויָָּקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָריִם ֲאֶשׁר ֹלא יַָדע ֶאת יֹוֵסף:

) רש"י שם פסוק ז 7
.שהיו יולדות ששה בכרס אחדפרו - שלא הפילו נשותיהם ולא מתו כשהם קטנים. וישרצו - 

) שמות רבה (וילנא) פרשת שמות א,ח 8
אלא מתו, לא הם אחיו וכל יוסף שמתו פי על אף א'). (/שמות/ מאד] במאד ויעצמו וירבו [וישרצו פרו ישראל ובני

וישרצו. אחרפרו אחד:דבר בכרס ששה יולדת ואחת אחת אחר.כל י"ב:דבר יולדת אחת פרוכל ישראל ובני :
י"ב. הרי ב', - מאד ב', - במאד ב', - ויעצמו ב', הרי וירבו ב', הרי וישרצו ב', אחרהרי ס':דבר הרי - ואל.ויעצמו

.שהרי עקרב שהוא קטן מן השרצים יולדת ששים, תתמה

) בראשית פרשת נח פרק ט9
(א) ַויְָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת נַֹח ְוֶאת ָּבנָיו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ:

(ז) ְוַאֶּתם ְּפרּו ּוְרבּו ִׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו ָבּה: 



) בראשית פרשת ויגש פרק מו10
ְבַּמְראֹת ְליְִשָׂרֵאל ֱאֹלִהים ֹּאֶמר ַוי (ב) יְִצָחק: ָאִביו ֵלאֹלֵהי זְָבִחים ַויִּזְַבּח ָשַּׁבע ְבֵּאָרה ַויָּבֹא לֹו ֲאֶשׁר ְוָכל יְִשָׂרֵאל ַויִַּסּע (א)

ִמְצַריְָמה ֵמְרָדה ִתּיָרא ַאל ָאִביָך ֱאֹלֵהי ָהֵאל ָאנִֹכי ֹּאֶמר ַוי (ג) ִהנֵּנִי: ֹּאֶמר ַוי יֲַעקֹב יֲַעקֹב ֹּאֶמר ַוי גָּדֹולַהַלּיְָלה ְלגֹוי ִכּי
: (ד) ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְמָּך ִמְצַריְָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך גַם ָעֹלה ְויֹוֵסף יִָשׁית יָדֹו ַעל ֵעינֶיָך:ֲאִשׂיְמָך ָשׁם

) ספורנו שמות פרשת שמות פרק א11
שמו על איש נחשב להיות ראוי מהם אחד כל כי בשם להודע ראוים היו בכאן הנזכרים אלה שמות. ואלה (א)
לא מותם אחרי אמנם רעה. לתרבות הדור יצא ולא למאורות, היו חייהם ימי כל ואלה האישיית. צורתו על המורה
הדור בא שלא נפש, שבעים כל ההוא. הדור וכל (ו) ואדם. אלהים בעיני חשובים כך כל שבבניהם הצדיקים היו

שרצים, לדרכי נטו נפש שבעים כל שמתו ואחר וישרצו. פרו (ז) ימיהם. כל גמור ובכןשרציםלקלקול שחת, לבאר
- ויקם מלך חדש...

) שמות פרשת שמות פרק ב12
ְשׁנֵי ְוִהנֵּה ַהֵשּׁנִי ַבּּיֹום ַויֵֵּצא ַשׂר–(יג) ְלִאיׁש ָשְׂמָך ִמי ֹּאֶמר ַוי (יד) ֵרֶעָך: ַתֶכּה ָלָמּה ָלָרָשׁע ֹּאֶמר ַוי נִִצּים ִעְבִרים ֲאנִָשׁים

ֵֹׁפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרגֵנִי ַאָתּה אֵֹמר ַכֲּאֶשׁר ָהַרגְָתּ ֶאת ֹּאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָדָּבר:–ְוש ַהִמְּצִרי ַויִּיָרא מֶֹשׁה ַוי

) רש"י שם13
כפשוטו. - משה דלטוריןויירא רשעים בישראל שראה על לו דאג ראויין,ומדרשו אינם שמא מעתה אמר

כמשמעו..להגאל - הדבר נודע עליואכן תמה שהייתי הדבר לי נודע אומות,ומדרשו שבעים מכל ישראל חטאו מה
.אבל רואה אני שהם ראויים לכך, להיות נרדים בעבודת פרך

) שמות פרשת שמות פרק ד14
יְקָֹוק ֵאָליו ַוּיֹאֶמר (ב) יְקָֹוק: ֵאֶליָך נְִרָאה ֹלא יֹאְמרּו ִּכי ְּבקִֹלי יְִׁשְמעּו ְוֹלא ִלי יֲַאִמינּו ֹלא ְוֵהן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ַוּיַַען (א)
ַוּיֹאֶמר (ד) ִמָּפנָיו: מֶֹׁשה ַוּיָנָס ְלנָָחׁש ַויְִהי ַאְרָצה ַוּיְַׁשִלֵכהּו ַאְרָצה ַהְׁשִליֵכהּו ַוּיֹאֶמר (ג) ַמֶּטה: ַוּיֹאֶמר ְביֶָדָך ּזֶה ַמה מזה
יְקָֹוק ֵאֶליָך נְִרָאה ִּכי יֲַאִמינּו ְלַמַען (ה) ְּבַכּפֹו: ְלַמֶּטה ַויְִהי ּבֹו ַוּיֲַחזֶק יָדֹו ַוּיְִׁשַלח ִּבזְנָבֹו ֶוֱאחֹז יְָדָך ְׁשַלח מֶֹׁשה ֶאל יְקָֹוק
ְּבֵחיקֹו יָדֹו ַוּיֵָבא ְּבֵחיֶקָך יְָדָך נָא ָהֵבא עֹוד לֹו יְקָֹוק ַוּיֹאֶמר (ו) יֲַעקֹב: ֵואֹלֵהי יְִצָחק ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתם ֱאֹלֵהי

ַוּיֹוִצָאּה ְוִהּנֵה יָדֹו ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג: (ז) ַוּיֹאֶמר ָהֵׁשב יְָדָך ֶאל ֵחיֶקָך ַוּיֶָׁשב יָדֹו ֶאל ֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו ְוִהּנֵה ָׁשָבה ִּכְבָׂשרֹו:

) רש"י שם15
אחת, תיבה נכתב לכך - בידך מזה ללקות(ב) חייב אתה שבידך מזה בכשרים,לדרוש כאדםשחשדת ופשוטופ .

שאומר לחברו מודה אתה שזו שלפניך אבן היא. אומר לו הן. אמר לו הריני עושה אותה עץ:
:רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל ותפש אומנותו של נחש(ג) ויהי לנחש - 

היא. לבנה בהרת אם ד) יג (ויקרא לבנה להיות צרעת דרך - כשלג מצרעת סיפר(ו) הרע שלשון רמז זה באות אף
:כמו שלקתה מרים על לשון הרע, לפיכך הלקהו בצרעתי, לא יאמינו ל (פסוק א) באומרו

) זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת יתרו16
דדחלא שעבודא מתחות ולא דמצרים גלותא מן ישראל ית דיפיק אלא אברהם עם אתני לא קב"ה ברי ת"ח א"ל
תחות שראן דהוו] [עד (אדהוו) מסאבו זיני בכל גרמיהון ואתטנפו אסתאבו במצרים הוו כד ישראל דודאי אחרא

. וקב"ה אפיק יתהון מתחות פולחן כל שאר חילין.ארבעים ותשע חילי דמסאבותא

) ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח17
ַתֲעׂשּו ֹלא ָׁשָּמה ֶאְתֶכם ֵמִביא ֲאנִי ֲאֶׁשר ְּכנַַען ֶאֶרץ ּוְכַמֲעֵׂשה ַתֲעׂשּו ֹלא ָּבּה יְַׁשְבֶּתם ֲאֶׁשר ִמְצַריִם ֶאֶרץ ְּכַמֲעֵׂשה (ג)

ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו:



) שמות רבה (וילנא) פרשת שמות א, ח18
חלקיהם, את חודש יאכלם עתה ילדו זרים בנים כי בגדו בה' ה) (הושע קרא להאי פתחא פתחין כשמתרבנן ללמדך

מילה ברית הפרו כמצרים,יוסף נהיה ממצרים,אמרו ביציאתן מלן שמשה למד אתה הפךמכאן כן שעשו וכיון ,
בעבדיו, להתנכל עמו לשנוא לבם הפך קה) (תהלים שנאמר לשנאה, אותן אוהבין המצריים שהיו האהבה הקב"ה
ידע לא אשר גזרותיו, עליהם וחדש שעמד חדש, מלך חלקיהם, את חודש יאכלם עתה ה) (הושע שנאמר מה לקיים
כי ראשו את התיזו המלך אמר המלך, של אוהבו שרגם לאחד משל אבין א"ר יוסף, את מכיר היה לא וכי יוסף, את
את ידעתי לא לומר עתיד הוא למחר יוסף, את ידע לא אשר היום כלומר המקרא עליו כתב לכך כך, בי יעשה למחר

ה'. 

) במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק כ, כב 19
הלכה: בשטים. ישראל ממצריםוישב ישראל נגאלו דברים כמה ישראל,בזכות נגאלו דברים ד' בזכות רבותינו שנו

שמותן:ממצרים את שינו לשונם,שלא את שינו שלהם,שלא מסטורין גילו ג)ולא (שמות להם אמר שמשה ,
למצרים, מהם אחד גילה ולא חדש י"ב אצלם מופקד הזה הדבר והיה זהב וכלי כסף כלי משכנתה אשה ולאושאלה

 ...נפרצו בעריות
  

) ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה לב, ה20
נעול גל פנחס א"ר חתום מעין נעול גל כלה אחותי נעול גן ד) /השירים/ (שיר הה"ד ישראלית אשה בן ויצא ד"א
כדרכה בעילות ב' אלו נעול גל נעול גן נתן ר' בשם תני הזכרים אלו חתום מעין הבעולות אלו נעול גן הבתולות אלו

ידי על נעול גן אבא בר חייא ר' בשם פנחס א"ר ד"א כדרכה נגאלוושלא הערוה מן עצמן במצרים ישראל שגדרו
שרהממצרים אמר אבא בר חייא ר' בשם הונא ר' פרעה בשלח ויהי יג) (שמות כד"א שלוחיך שלחיך כך מתוך

הערוה מן עצמו וגדר למצרים ירד יוסף בזכותה הנשים כל ונגדרו הערוה מן עצמה וגדרה למצרים ירדה אמנו
ידו, על ישראל שנגאלו בעצמו ערוה גדור היה כדאי אבא בר חייא א"ר בזכותו ישראל בשםונגדרו אמר הונא רב

נמצא ולא הרע לשון אמרו ולא לשונם ואת שמם את שנו שלא ממצרים ישראל נגאלו דברים ד' בשביל קפרא בר
בערוה פרוץ מהן אחד ליהודהביניהן קורין היו לא סלקין ושמעון ראובן נחתין ושמעון ראובן שמן את שנו לא

יד) (בראשית כתיב להלן לשונם את שנו לא אלכסנדרי לבנימין ולא לסטיס ליוסף ולא לוליאני לראובן ולא רופא
פי כי מה) (בראשית וכתיב עלינו נקרא העברים אלהי ויאמרו ג) (שמות וכאן העברי לאברם ויגד הפליט ויבא
הדבר שהיה מוצא אתה העם באזני נא דבר יא) (שמות שנאמר הרע לשון אמרו ולא הקודש בלשון אליכם המדבר
היתה אחת כן שהיה לך תדע בערוה פרוץ מהם אחד נמצא ולא חבירו על אחד הלשין ולא חדש י"ב כל אצלן מופקד
בשלמא פטטא דהות לוי ר' דאמר שלומית, דן, למטה דברי בת שלומית אמו ושם כד) (ויקרא שנא' הכתוב ופרסמה
גנאי למשפחתו גנאי לו גנאי לאמו גנאי דן למטה בנה על דבר שהביאה יצחק ר' אמר דברי בת לכון שלם לך שלם

לשבטו שיצא ממנו.

) שמות פרשת שמות פרק ב21
ִמן ָהֱאֹלִהים ֶאל ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוּיִזְָעקּו ָהֲעבָֹדה ִמן יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ַוּיֵָאנְחּו ִמְצַריִם ֶמֶלְך ַוּיָָמת ָהֵהם ָהַרִּבים ַבּיִָמים ַויְִהי (כג)
ֱאֹלִהים ַוּיְַרא (כה) יֲַעקֹב: ְוֶאת יְִצָחק ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ֱאֹלִהים ַוּיִזְּכֹר נֲַאָקָתם ֶאת ֱאֹלִהים ַוּיְִׁשַמע (כד) ָהֲעבָֹדה:

ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוּיֵַדע ֱאֹלִהים:

) רמב"ן שם22
העשוי אלהים וידע בגלוי, להם עושים מצרים שהיו החמס ראה כי אברהם רבי פירש - ישראל בני את אלהים וירא
בתחילה כי הפשט, דרך על הוא ונכון מהם. עינו העלים ולא לב עליהם נתן אלהים, וידע פירש ורש"י בסתר. להם
וידע מהם עוד פניו הסתיר שלא לומר אותם, וראה נאקתם אלהים שמע ועתה לאכול, והיה מהם פניו מסתיר היה
אלהים וישמע בגאולתם, רבות טענות להזכיר הכתוב והאריך להם. הצריך כל ואת להם הנעשה וכל מכאובם את

ז), ג (להלן מכאוביו את ידעתי כי אלהים, וידע אלהים, וירא בריתו, את אלהים ויזכור נאקתם, אע"פאת כי
להגאל ראויים היו לא עליהם שנגזר הזמן יחזקאל,שנשלם ידי על שמפורש ח),כמו כ הצעקה(יחזקאל מפני אלא

ברחמיו תפלתם פניוקבל למאור ענויים עלה כי לומר התורה, מסתרי גדול סוד הזה בכתוב יש האמת דרך ועל .
אחרי בזה הכתוב יאריך ולכן ב). ג (חבקוק תזכור רחם ברגז תודיע שנים בקרב כענין הדעת, אל אותם וקרב
אות הבהיר (ספר הקנה בן נחוניא רבי של במדרשו הזה הפסוק ונתפרש אלהים, ויזכר אלהים, וישמע כבר שאמר



עו), תבינהו משם.

) יחזקאל פרק כ23
ָאבּו ְוֹלא ִבי ַוּיְַמרּו (ח) ֱאֹלֵהיֶכם: יְקָֹוק ֲאנִי ִּתַּטָּמאּו ַאל ִמְצַריִם ּוְבגִּלּוֵלי ַהְׁשִליכּו ֵעינָיו ִׁשּקּוֵצי ִאיׁש ֲאֵלֶהם ָואַֹמר (ז)
ַאִּפי ְלַכּלֹות ֲעֵליֶהם ֲחָמִתי ִלְׁשּפְֹך ָואַֹמר ָעזָבּו ֹלא ִמְצַריִם ִּגּלּוֵלי ְוֶאת ִהְׁשִליכּו ֹלא ֵעינֵיֶהם ִׁשּקּוֵצי ֶאת ִאיׁש ֵאַלי ִלְׁשמַֹע
ֲאֵליֶהם נֹוַדְעִּתי ֲאֶׁשר ְבתֹוָכם ֵהָּמה ֲאֶׁשר ַהּגֹויִם ְלֵעינֵי ֵהֵחל ְלִבְלִּתי ְׁשִמי ְלַמַען ָוַאַעׂש (ט) ִמְצָריִם: ֶאֶרץ ְּבתֹוְך ָּבֶהם

ְלֵעינֵיֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם:

) משך חכמה בראשית פרשת ויגש פרק מו24
יעקב(ב) יעקב ויאמר הלילה במראות (לישראל) אלקים זה.ויאמר מצאנו לא ויצחק אברהם אצל ביעקב,הנה רק
לגור,ובויצא,כאן לארץ לחוצה לצאת מוכן שהיה מפני שאף,היינו להראות בלילה, אלקית התגלות אליו בא לכן

הגלות,בלילה בישראל,בחשכת שכינה שאמרו,שורה לבבל:כמו עמהם,גלו אברהםשכינה ולזה א). כט, (מגילה
ובין ביום בין קרבים שהם ופדרים איברים והם - ב) כו, (ברכות ערבית ויעקב מנחה, ויצחק שחרית, תפילת תיקן

א). ב, (ברכות ישראלבלילה בארץ רואה שהיה למי רק בחו"ל שורה השכינה שאין ז"ל אמרו שאמרו,והנה כמו
קטן מועד סוף יחזקאל אףעל נוהג - ביום ונזרק נשחט שכבר - איברים הקטרת כמו עבודה, סוף לכן א). (כה,

אליו שנגלה ב), כ, (תהלים יעקב" אלקי שם ישגבך צרה ביום ה' "יענך אמר ולזה זה! בינה א), ב, (שם בלילה
ודו"ק. השכל,ומזהבלילה, מוסר לנו הנאותה,יצא הקבלה אל אוחזים ישראל ולמודי,שכאשר בדרכי והולכים

יומין,אבותיכם עתיק איתן גוי הוא הישראלי מכונו,אז על המקדש בהיות האלקים אליו נגלו שורה,אשר אז
"בלילה גם - לארץ בחוצה גם עמהם אבותיהם".השכינה ברית ששכחו בזמן אז,אבל בדרכיהם, הולכים ואינם

עצמם בפני בחו"ל,כשהם שורה שכינה 'אין מהם'!הלא שכינה חושבונסתלקה אינו כי ולבז, למשיסה ונתונים ,
עצמו לגוי עתיק - 'שכבר ראה', "והיה דבר ה' אליו", ודו"ק.


