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 . בראשית פרק טו 1

ָרם ָאֹנִכי  ָרם ַבַמֲחזֶּה ֵלאֹמר ַאל ִתיָרא ַאבְּ ל ַאבְּ ַבר ה' אֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּה ָהָיה דְּ )א( ַאַחר ַהדְּ
ָרם ה ר ַאבְּ ֹאד: )ב( ַוֹיאמֶּ ֵבה מְּ ָך ַהרְּ ָכרְּ ָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי -' אל ָמֵגן ָלְך שְּ ן ִלי וְּ הים ַמה ִתתֶּ

ן  בֶּ ִהֵנה  וְּ ָזַרע  ָנַתָתה  ִלי ֹלא  ֵהן  ָרם  ר ַאבְּ ַוֹיאמֶּ )ג(  זֶּר:  ֱאִליעֶּ ק  שֶּ ַדמֶּ ֵביִתי הּוא  ק  שֶּ מֶּ ן  ּובֶּ
ר   ִכי ִאם ֲאשֶּ זֶּה  ָך  ִייָרשְּ ֵאָליו ֵלאֹמר ֹלא  ַבר ה'  ִהֵנה דְּ וְּ ֹאִתי )ד(  יֹוֵרש  יָך ֵביִתי  ִמֵמעֶּ ֵיֵצא 

ֹפר ַהכֹוָכִבים ִאם תּוַכל  ָמה ּוסְּ ט ָנא ַהָשַמיְּ ר ַהבֶּ ָך: )ה( ַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוֹיאמֶּ הּוא ִייָרשֶּ
ר ֵאָליו  ָדָקה: )ז( ַוֹיאמֶּ ָה לֹו צְּ בֶּ שְּ ֱאִמן ַבה' ַוַיחְּ הֶּ ָך: )ו( וְּ עֶּ יֶּה ַזרְּ ר לֹו ֹכה ִיהְּ ֹפר ֹאָתם ַוֹיאמֶּ ִלסְּ

ָתה ֲאנִ  ִרשְּ ץ ַהֹזאת לְּ ת ָהָארֶּ ָך אֶּ ת לְּ ִדים ָלתֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכשְּ : )ח( ַוֹיאַמר ה'  י ה' ֲאשֶּ
ָנההים  -אל ת ַבָמה ֵאַדע ִכי ִאיָרשֶּ לֶּשֶּ שֻׁ ֵעז מְּ ת וְּ לֶּשֶּ שֻׁ ָלה מְּ גְּ ָחה ִלי עֶּ ר ֵאָליו קְּ : )ט( ַוֹיאמֶּ

)י(   גֹוָזל:  וְּ ֹתר  וְּ ָלש  שֻׁ ַאִיל מְּ רֹו וְּ ִבתְּ ִאיש  ַוִיֵתן  ְך  ַבָתוֶּ ֹאָתם  ַבֵתר  ַויְּ ה  ָכל ֵאלֶּ ת  לֹו אֶּ ַוִיַקח 
ָרם: )יב(   ָגִרים ַוַיֵשב ֹאָתם ַאבְּ ד ָהַעִיט ַעל ַהפְּ ת ַהִצֹפר ֹלא ָבָתר: )יא( ַוֵירֶּ אֶּ ַראת ֵרֵעהּו וְּ ִלקְּ

ָרם וְּ  ָלה ַעל ַאבְּ ֵדָמה ָנפְּ ַתרְּ ש ָלבֹוא וְּ מֶּ ִהי ַהשֶּ לֶּת ָעָליו: )יג(  ַויְּ ֹדָלה ֹנפֶּ ִהֵנה ֵאיָמה ֲחֵשָכה גְּ
ַבע  ֹאָתם ַארְּ ִענּו  וְּ ַוֲעָבדּום  ם  ָלהֶּ ץ ֹלא  רֶּ אֶּ בְּ ֲעָך  ַזרְּ יֶּה  ִיהְּ ֵגר  ִכי  ֵתַדע  ָיֹדַע  ָרם  ַאבְּ לְּ ר  ַוֹיאמֶּ

ר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכיֵמאֹות ָשָנה: )יד(   ת ַהּגֹוי ֲאשֶּ ַגם אֶּ אּו  וְּ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ כֻׁש ָּגדֹול: )טו(   וְּ ִברְּ
ִביִעי ָישּובּו ֵהָנה ִכי   דֹור רְּ וְּ ֵשיָבה טֹוָבה: )טז(  ָשלֹום ִתָקֵבר בְּ יָך בְּ ל ֲאֹבתֶּ ַאָתה ָתבֹוא אֶּ וְּ

ַלפִ  ִהֵנה ַתנּור ָעָשן וְּ ש ָבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה וְּ מֶּ ִהי ַהשֶּ יד ֹלא ָשֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָנה: )יז( ַויְּ
ֵלאֹמר   ִרית  בְּ ָרם  ַאבְּ ת  אֶּ ה'  ָכַרת  ַההּוא  ַביֹום  )יח(  ה:  ָהֵאלֶּ ָזִרים  ַהּגְּ ֵבין  ָעַבר  ר  ֲאשֶּ ֵאש 

ץ ַהֹזאת   ת ָהָארֶּ ֲעָך ָנַתִתי אֶּ ַזרְּ ָרת לְּ ַהר פְּ ַרִים ַעד ַהָנָהר ַהָּגֹדל נְּ ַהר ִמצְּ ת ַהֵקיִני  : )יט(  ִמנְּ אֶּ
ֹמנִ  ֵאת ַהַקדְּ ִנִזי וְּ ת ַהקְּ אֶּ ת ָהֱאֹמִרי י וְּ אֶּ ָפִאים: )כא( וְּ ת ָהרְּ אֶּ ִרִזי וְּ ת ַהפְּ אֶּ ת ַהִחִתי וְּ אֶּ : )כ( וְּ

בּוִסי:  ת ַהיְּ אֶּ ָּגִשי וְּ ת ַהִּגרְּ אֶּ ַנֲעִני וְּ ת ַהכְּ אֶּ  וְּ
 
 . שמות פרק כ 2

ר הֹוֵצאִתיָך-ָאֹנִכי ה' ֱאֹל ג(  -)ב  יָך ֲאשֶּ ַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים     הֶּ ץ ִמצְּ רֶּ  ֵמאֶּ
ת  ָך )יב( ַכֵבד אֶּ ת ִאמֶּ אֶּ יָך ֹנֵתן ָלְךָאִביָך וְּ ר ה' ֱאֹלהֶּ יָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ַמַען ַיֲאִרכּון ָימֶּ  : לְּ

 
 . תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא עמוד ב 3

]במעמדות[ במעשה בראשית וכו'. מנהני מילי? אמר רבי אמי: אלמלא מעמדות לא  
חקות ולילה  יומם  בריתי  לא  אם  שנאמר  וארץ,  שמים  לא   נתקיימו  וארץ  שמים 

, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך  במה אדע כי אירשנה שמתי, וכתיב ויאמר ה' אלהים  
להם  עושה  ואתה  לפניך  חוטאים  ישראל  ושלום  חס  שמא  עולם!  של  רבונו  הוא: 

אמר לפניו: רבונו של עולם, במה אדע?   -אמר לו: לאו.    -כדור המבול וכדור הפלגה?  
משלשת    - עגלה  לי  קחה  לו:  בזמן   -וגו'.  אמר  תינח  עולם,  של  רבונו  לפניו:  אמר 

אמר לו: כבר   -שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם?  
תקנתי להם סדר קרבנות, כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני 

 קרבן, ומוחל אני על כל עונותיהם. 
 
 . הושע פרק יד 4

ָרֵאל ַעד ה' ֱאל ל ה' -)ב( שּוָבה ִישְּ שּובּו אֶּ ָבִרים וְּ ם דְּ חּו ִעָמכֶּ ָת ַבֲעֹונֶָּך: )ג( קְּ יָך ִכי ָכַשלְּ ֹהֶּ
ַקח טֹוב   רּו ֵאָליו ָכל ִתָשא ָעֹון וְּ ָפֵתינּוִאמְּ ָמה ָפִרים שְּ ַשלְּ  : ּונְּ
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ר  אמר  אבהו  רבי  בניו אמר  ונשתעבדו  אבינו  אברהם  נענש  מה  מפני  אלעזר:  בי 
למצרים מאתים ועשר שנים? מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים, שנאמר: וירק 
את חניכיו ילידי ביתו, ושמואל אמר: מפני שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא,  

תחת כנפי שנא': במה אדע כי אירשנה; ורבי יוחנן אמר: שהפריש בני אדם מלהכנס  
רב אמר:    -השכינה, שנאמר: תן לי הנפש והרכוש קח לך. וירק את חניכיו ילידי ביתו  

 שהוריקן בתורה, ושמואל אמר: שהוריקן בזהב. 
 
 . רמב"ן בראשית פרק טו פסוק יד 6

וגם לרבות ד' גליות על ששעבדו את ישראל, לשון   -)יד( וגם את הגוי אשר יעבודו  
כאשר דנתי את בניך בגלות וענוי על עון, גם את הגוי    רש"י. ועל דרך הפשט יאמר,

 אשר יעבודו אדין על החמס אשר יעשו להם: 
לא  בארץ  גרים  להיות  זרעך  על  גזרתי  פי שאני  על  אף  וגם,  טעם  כי  בעיני,  והנכון 
להם ועבדום וענו אותם, אף על פי כן אשפוט את הגוי אשר יעבודו על אשר יעשו  

 ו גזרתי:להם, ולא יפטרו בעבור שעש
והטעם כמו שאמר הכתוב )זכריה א יד( וקנאתי לירושלם ולציון קנאה גדולה וקצף 
גדול אני קוצף על הגוים השאננים אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה, ואומר 

כי   וכן היה במצרים שהוסיפו להרע )ישעיה מז ו( קצפתי על עמי חללתי נחלתי וגו'.  
חייהם וחשבו למחות את שמם, וזה טעם דן אנכי   השליכו בניהם ליאור, וימררו את

מה   - וזהו  להם.  להרע  הוסיפו  או  עליהם  כנגזר  עשו  אם  במשפט,  אותם  שאביא 
שאמר יתרו כי בדבר אשר זדו עליהם )שמות יח יא(, כי הזדון הוא שהביא עליהם  

 העונש הגדול שאבדם מן העולם. וכן כי ידעת כי הזידו עליהם )נחמיה ט י(:
ו ה(  והרב נת )הלכות תשובה  ידוע,ן טעם בספר המדע  גזר על איש  וכל    לפי שלא 

אותם המריעים לישראל אלו לא רצה כל אחד מהם הרשות בידו, לפי שלא נגזר על  
איש ידוע. ולא נתכנו דבריו אצלי, שאפילו גזר שאחד מכל האומות יריע להם בכך  

מצוה, ומה טעם בדבריו,  וכך, וקדם זה ועשה גזרתו של הקדוש ברוך הוא זכה בדבר  
ומטיל   המתרשל  המעשים,  מן  מעשה  פלונית  מדינה  בני  שיעשו  המלך  יצוה  כאשר 
הדבר על האחרים חומס וחוטא נפשו, והעושה יפיק רצון ממנו, וכל שכן שהכתוב  
אמר וגם את הגוי אשר יעבודו, שיעבדו הגוי כולו, והם הלכו מעצמם למצרים. אבל 

 הטעם כאשר כתבתי:
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ֵשם   )יא(  ָראִשים:  ָבָעה  ַארְּ לְּ ָהָיה  וְּ ִיָפֵרד  ּוִמָשם  ַהָּגן  ת  אֶּ קֹות  ַהשְּ לְּ ן  ֵמֵעדֶּ ֹיֵצא  ָנָהר  וְּ )י( 
ץ ַהִהוא   ר ָשם ַהָזָהב: )יב( ּוֲזַהב ָהָארֶּ ץ ַהֲחִויָלה ֲאשֶּ רֶּ ָחד ִפישֹון הּוא ַהֹסֵבב ֵאת ָכל אֶּ ָהאֶּ

ן   בֶּ אֶּ וְּ ֹדַלח  ַהבְּ ָשם  ץ טֹוב  רֶּ אֶּ ָכל  ֵאת  ַהסֹוֵבב  ִּגיחֹון הּוא  ַהֵשִני  ַהָנָהר  ֵשם  וְּ )יג(  ַהֹשַהם: 
ַאשּור   ַמת  ִקדְּ ַהֹהֵלְך  הּוא  ל  קֶּ ִחדֶּ ִליִשי  ַהשְּ ַהָנָהר  ֵשם  וְּ )יד(  הּוא  כּוש:  ִביִעי  ָהרְּ ַהָנָהר  וְּ

ָרת  : פְּ
 
 . תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שביעית פרק ו 8

ירשו ארץ של שבעת עממין דאמר רבי חלבו   יוחנן אבותיך  ר'  שמעון בר בא בשם 
ואת  הקיני  את  אינון  אילן  חורנייתא  תלתי  עממים  עשר  של  לירש  עתידין  ואתם 
אסיא   אומר  שמעון  רבי  נבטייא  שלמייא  ערביי'  אומר  ר"י  הקדמוני  ואת  הקניזי 

ומו אדום  אומר  רבי  ותורקי  וקרתיגנא  אסייא  אומר  ראב"י  ודמשק  אב ואספמיא 
אבל אתם  ונשתעבדו  חזרו  שנגאלו  פי  על  אף  אבותיך  מאבותיך  עמון  בני  וראשית 

 משאת' נגאלים עוד אין אתם משתעבדין
 
 
 



 

 

 


