
  בס"ד. 

  היה אור במושבותם.

  פשט

  
   י פרק שמות ספר) 2-3(

 חֶׁש& ִויִהי ַהָּׁשַמיִם ַעל יְָד  נְֵטה מֶׁשה ֶאל יְדָֹוד ּיֹאֶמר
  :חֶׁש& ְויֵָמׁש ִמְצָריִם ֶאֶרץ ַעל

 ֲאֵפָלה חֶׁש& ַויְִהי ַהָּׁשָמיִם ַעל יָדֹו ֶאת מֶׁשה ַוּיֵט) כב(
  :יִָמים ְׁשלֶׁשת ִמְצַריִם ֶאֶרץ ְּבָכל

 ִמַּתְחָּתיו ִאיׁש ָקמּו ְו1א ָאִחיו ֶאת ִאיׁש ָראּו �א) כג(
 אֹור ָהיָה יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ּוְלָכל יִָמים ְׁשלֶׁשת

  :ְּבמֹוְׁשבָֹתם
  

  
   יד פרק שמות ספר

 ְוִהּנֵה ֵעינֵיֶהם ֶאת יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ַוּיְִׂשאּו ִהְקִריב ּוַפְרעֹה
 ְבנֵי ַוּיְִצֲעקּו ְמאֹד ַוּיִיְראּו ַאֲחֵריֶהם נֵֹסעַ  ִמְצַריִם
  :יְדָֹוד ֶאל יְִׂשָרֵאל

 ּוְראּו ִהְתיְַּצבּו ִּתיָראּו ַאל ָהָעם ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר) יג( 
 ֲאֶׁשר ִּכי ַהּיֹום ָלֶכם יֲַעֶׂשה ֲאֶׁשר יְדָֹוד יְׁשּוַעת ֶאת

 ַעד עֹוד ִלְראָֹתם תִֹספּו ֹאל ַהּיֹום ִמְצַריִם ֶאת ְרִאיֶתם
  עֹוָלם

  
 ֶאת ִעְבדּו ְלכּו ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַפְרעֹה ַוּיְִקָרא) כד(

  :ִעָּמֶכם יֵֵל& ַטְּפֶכם ּגַם יָֻּצג ּוְבַקְרֶכם צֹאנְֶכם ַרק יְדָֹוד
 ְוע1ֹת זְָבִחים ְּביֵָדנּו ִּתֵּתן ַאָּתה ַּגם מֶׁשה ַוּיֹאֶמר) כה(

  :ֱא1ֵהינּו ַלידָֹוד ְוָעִׂשינּו
 ִמֶּמּנּו ִּכי ַּפְרָסה ִתָּׁשֵאר 1א ִעָּמנּו יֵֵל& ִמְקנֵנּו ְוגַם) כו(

 ּנֲַעבֹד ַמה נֵַדע 1א ַוֲאנְַחנּו ֱא1ֵהינּו יְדָֹוד ֶאת ַלֲעבֹד נִַּקח
  :ָׁשָּמה ּבֵֹאנּו ַעד יְדָֹוד ֶאת

  :ְלַׁשְּלָחם ָאָבה ְו1א ַּפְרעֹה ֵלב ֶאת יְדָֹוד ַויְַחּזֵק) כז(
 ּתֶֹסף ַאל ְל  ִהָּׁשֶמר ֵמָעָלי ֵל& ַפְרעֹה לֹו ַוּיֹאֶמר) כח(

  :ָּתמּות ָפנַי ְראְֹת& ְּביֹום ִּכי ָּפנַי ְראֹות
 ְראֹות עֹוד אִֹסף �א ִּדַּבְרּתָ  ֵּכן מֶׁשה ַוּיֹאֶמר) כט(

  :ָּפנֶי&

  
   יד פרק שמות ספר

 ַויְִהי יְִׂשָרֵאל ַמֲחנֵה ּוֵבין ִמְצַריִם ַמֲחנֵה ֵּבין ַוּיָבֹא) כ(
 זֶה ֶאל זֶה ָקַרב ְו�א ַהָּליְָלה ֶאת ַוּיֶָאר ְוַהחֶׁש& ֶהָענָן

  : ַהָּליְָלה ָּכל
 ִמְצָריִם ִמּיַד יְִׂשָרֵאל ֶאת ַההּוא ַּבּיֹום יְדָֹוד ַוּיֹוַׁשע) ל( 

  :ַהּיָם ְׂשַפת ַעל ֵמת ִמְצַריִם ֶאת יְִׂשָרֵאל ַוּיְַרא

  

  .דרש

 רשעים, בישראל שהיו לפי, חשך עליהם הביא ולמה  - י פרק בא פרשת שמות) בובר( אגדה מדרש

 לצאת רוצים היו ולא, גדול ועושר גדול שם להם והיה. המצריים מן פטרונין ממונים שהיו, גמורים

 שהוא כשם המצרים יאמרו, וימותו בפרהסיא מכה עליהם הביא אני אם הוא ברוך הקדוש אמר, ממצרים

  :הרשעים אותם של מפלתם המצריים יראו שלא כדי, החשך הביא לכך, ישראל את מכה כן אותנו מכה

   קה פרק תהילים ספר) 32(

 ִלָּבם ָהַפ&) כה:(ִמָּצָריו ַוּיֲַעִצֵמהּו ְמאֹד ַעּמֹו ֶאת ַוּיֶֶפר) כד:(ָחם ְּבֶאֶרץ ָּגר ְויֲַעקֹב ִמְצָריִם יְִׂשָרֵאל ַוּיָבֹא) כג(

 ּומְֹפִתים אֹתֹוָתיו ִּדְבֵרי ָבם ָׂשמּו) כז:(ּבֹו ָּבַחר ֲאֶׁשר ַאֲהרֹן ַעְבּדֹו מֶֹׁשה ָׁשַלח) כו:(ַּבֲעָבָדיו ְלִהְתנֵַּכל ַעּמֹו ִלְׂשנֹא

  }:\ְּדָברֹו{\ דבריו ֶאת ָמרּו ְו�א ַוּיְַחִׁש& חֶֹׁש& ָׁשַלח) כח:(ָחם ְּבֶאֶרץ

   כ פרק יחזקאל ספר

 ְּבֶאֶרץ ָלֶהם ָוִאָּוַדע יֲַעקֹב ֵּבית ְלזֶַרע יִָדי ָוֶאָּׂשא ְביְִׂשָרֵאל ָּבֳחִרי ְּביֹום יֱדִֹוד ֲאדֹנָי ָאַמר ּכֹה ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרּתָ ) ה(

 ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ ְלהֹוִציָאם ָלֶהם יִָדי נָָׂשאִתי ַההּוא ַּבּיֹום) ו(  :ֱא1ֵהיֶכם יְדָֹוד ֲאנִי ֵלאמֹר ָלֶהם יִָדי ָוֶאָּׂשא ִמְצָריִם

 ֵעינָיו ִׁשּקּוֵצי ִאיׁש ֲאֵלֶהם ָואַֹמר) ז( :ָהֲאָרצֹות ְלָכל ִהיא ְצִבי ּוְדַבׁש ָחָלב זַָבת ָלֶהם ַּתְרִּתי ֲאֶׁשר ֶאֶרץ לאֶ 



 ִׁשּקּוֵצי ֶאת ִאיׁש ֵאַלי ִּלְׁשמֹעַ  ָאבּו ְו1א ִבי ַוּיְַמרּו) ח( :ֱא1ֵהיֶכם יְדָֹוד ֲאנִי ִּתַּטָּמאּו ַאל ִמְצַריִם ּוְבגִּלּוֵלי ַהְׁשִליכּו

 ֶאֶרץ ְּבתֹו& ָּבֶהם ַאִּפי ְלַכּלֹות ֲעֵליֶהם ֲחָמִתי ִלְׁשּפֹ& ָואַֹמר ָעזָבּו 1א ִמְצַריִם ִּגּלּוֵלי ְוֶאת ִהְׁשִליכּו 1א ֵעינֵיֶהם

 :ִמְצָריִם

   יד פרשה בא פרשת) וילנא( רבה שמות

 של בתיהן לתוך נכנס ישראל שהיה והשאילום מצרים בעיני העם חן הוא ברוך הקדוש נתן אפלה ימי' ובג

 ישראל היו לכם להשאיל לנו אין אומרים היו אם, ושמלות זהב וכלי כסף כלי בהן רואין והיו מצרים

 היו בנו לשקר רוצים אלו היו אם אומרים המצריים היו שעה באותה, פלוני במקום הוא הרי להן אומרים

 לא כן כמו מדעתנו חוץ נגעו שלא אחר כבר אותן ראו שהרי מרגישין היינו ולא החשך בימי אותן נוטלין

  ,גדול ברכוש יצאו כן ואחרי שנאמר מה לקיים, להן משאילין והיו יחזיקו

  רמז:

  אור במושבותם.ה הי לישרא יבנל ולכ 


