
1

 עם בהתהוות: 
 ריבוי מסורות 

בדברי ימי המדבר
ד"ר גילי קוגלר

שיעור 1: ראשית העם - מדוע נבחר?

שמות ב, 25-23
וַיְהִי בַיָּמִים הַָרבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְַריִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְָׂראֵל מִן הָעֲבָֹדה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל ׁשַוְעָתָם אֶל 
הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבָֹדה. וַיִּׁשְמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת בְִּריתוֹ אֶת אַבְָרהָם אֶת יצְחָק וְאֶת 

יַעֲקֹב. וַיְַּרא אֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְָׂראֵל וַיֵַּדע אֱלֹהִים.

בראשית טו, 18-21
בַּיּוֹם הַהוּא כַָּרת יְהוָה אֶת אַבְָרם בְִּרית לֵאמֹר לְזְַרעֲךָ נָתַתִּי אֶת הָאֶָרץ הַזֹּאת מִנְּהַר מִצְַריִם עַד הַנָּהָר 

הַגָּדֹל נְהַר ּפְָרת. אֶת הַקֵּינִי וְאֶת הַקְּנִזִּי וְאֵת הַקְַּדמֹנִי. וְאֶת הַחִתִּי וְאֶת הַּפְִרזִּי וְאֶת הְָרפָאִים. וְאֶת 
הָאֱמִֹרי וְאֶת הַכְּנַעֲנִי וְאֶת הַגְִּרגָּׁשִי וְאֶת הַיְבוּסִי. 

שמות יט, 6-3
וּמֹׁשֶה עָלָה אֶל הָאֱלֹהִים וַיִּקְָרא אֵלָיו יְהוָה מִן הָהָר לֵאמֹר כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב וְתַגֵּיד לִבְנֵי יִשְָׂראֵל. 
אַתֶּם ְראִיתֶם אֲׁשֶר עָשִׂיתִי לְמִצְָריִם וָאֶּשָׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְׁשִָרים וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי. וְעַתָּה אִם ׁשָמוֹעַ 

תִּׁשְמְעוּ בְּקֹלִי וּׁשְמְַרתֶּם אֶת בִּריתִי וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל הָעַמִּים כִּי לִי כָּל-הָאֶָרץ. וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי 
ְּבִָרים אֲׁשֶר תְַּדבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְָׂראֵל.  מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹׁש אֵלֶּה הַד

דברי הימים א כט, 3
וְעוֹד בְִּרצוֹתִי בְּבֵית אֱלֹהַי יֶׁש לִי סְגֻלָּה זָהָב וָכָסֶף נָתַתִּי לְבֵית אֱלֹהַי לְמַעְלָה מִכָּל הֲכִינוֹתִי לְבֵית 

הַקֶֹּדׁש
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קהלת ב, 8 
ָּה  כָּנַסְתִּי לִי גַּם כֶּסֶף וְזָהָב וּסְגֻלַּת מְלָכִים וְהַמְִּדינוֹת עָשִׂיתִי לִי ׁשִָרים וְׁשָרוֹת וְתַעֲנֻגוֹת בְּנֵי הָאָָדם ׁשִד

וְׁשִדּוֹת

דברים ז, 8-1
כִּי יְבִיאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶל הָאֶָרץ אֲׁשֶר אַתָּה בָא ׁשָמָּה לְִרׁשְתָּהּ וְנָׁשַל גּוֹיִם ַרבִּים מִּפָנֶיךָ הַחִתִּי 

ָּ. וּנְתָנָם יְהוָה  וְהַגְִּרגָּׁשִי וְהָאֱמִֹרי וְהַכְּנַעֲנִי וְהַּפְִרזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי ׁשִבְעָה גוֹיִם ַרבִּים וַעֲצוּמִים מִמֶּך
אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהִכִּיתָם הַחֲֵרם תַּחֲִרים אֹתָם לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְִּרית וְלֹא תְחָנֵּם. וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם בִּתְּךָ 
ָ. כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲַרי וְעָבְדוּ אֱלֹהִים אֲחִֵרים וְחָָרה אַף יְהוָה  לֹא תִתֵּן לִבְנוֹ וּבִתּוֹ לֹא תִקַּח לִבְנֶך
ֵּעוּן  בָּכֶם וְהִׁשְמִיְדךָ מַהֵר. כִּי אִם כֹּה תַעֲשׂוּ לָהֶם מִזְבְּחֹתֵיהֶם תִּתֹּצוּ וּמַצֵּבֹתָם תְּׁשַבֵּרוּ וַאֲׁשֵיֵרהֶם תְּגַד
וּפְסִילֵיהֶם תִּשְְׂרפוּן בָּאֵׁש. כִּי עַם קָדוֹׁש אַתָּה לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּךָ בָּחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִהְיוֹת לוֹ לְעַם 

סְגֻלָּה מִכֹּל הָעַמִּים אֲׁשֶר עַל ּפְנֵי הָאֲָדמָה. לֹא מֵֻרבְּכֶם מִכָּל הָעַמִּים חָׁשַק יְהוָה בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי 
ְֻבעָה אֲׁשֶר נִׁשְבַּע לַאֲבֹתֵיכֶם הוֹצִיא  ָמְרוֹ אֶת הַּשׁ אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים. כִּי מֵאַהֲבַת יְהוָה אֶתְכֶם וּמִּשׁ

ְּךָ מִבֵּית עֲבִָדים מִיַּד ּפְַרעֹה מֶלֶךְ מִצְָריִם. יְהוָה אֶתְכֶם בְּיָד חֲזָקָה וַיִּפְד

עמוס ג, 2-1
ִּבֶּר יְהוָה עֲלֵיכֶם בְּנֵי יִשְָׂראֵל עַל כָּל הַמִּׁשְּפָחָה אֲׁשֶר הֶעֱלֵיתִי מֵאֶֶרץ  ָּבָר הַזֶּה אֲׁשֶר ד ׁשִמְעוּ אֶת הַד
מִצְַריִם לֵאמֹר. ַרק אֶתְכֶם יַָדעְתִּי מִכֹּל מִׁשְּפְחוֹת הָאֲָדמָה עַל כֵּן אֶפְקֹד עֲלֵיכֶם אֵת כָּל עֲו ֹנֹתֵיכֶם. 

במדבר כד, 8
אֵל מוֹצִיאוֹ מִמִּצְַריִם כְּתוֹעֲפֹת ְראֵם לוֹ יֹאכַל גּוֹיִם צָָריו וְעַצְמֹתֵיהֶם יְגֵָרם וְחִצָּיו יִמְחָץ

שופטים ו, 13
וַיֹּאמֶר אֵלָיו גְִּדעוֹן בִּי אֲדֹנִי וְיֵׁש יְהוָה עִמָּנוּ וְלָמָּה מְצָאַתְנוּ כָּל זֹאת וְאַיֵּה כָל נִפְלְאֹתָיו אֲׁשֶר סִּפְרוּ לָנוּ 

אֲבוֹתֵינוּ לֵאמֹר הֲלֹא מִמִּצְַריִם הֶעֱלָנוּ יְהוָה וְעַתָּה נְטָׁשָנוּ יְהוָה וַיִּתְּנֵנוּ בְּכַף-מְִדיָן

מלכים א ח, 52-51
ְּךָ  כִּי עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ הֵם אֲׁשֶר הוֹצֵאתָ מִמִּצְַריִם מִתּוֹךְ כּוּר הַבְַּרזֶל. לִהְיוֹת עֵינֶיךָ פְֻתחֹת אֶל תְּחִנַּת עַבְד

.ָ וְאֶל תְּחִנַּת עַמְּךָ יִשְָׂראֵל לִׁשְמֹעַ אֲלֵיהֶם בְּכֹל קְָראָם אֵלֶיך

עמוס ט, 7
הֲלוֹא כִבְנֵי כֻׁשִיִּים אַתֶּם לִי בְּנֵי יִשְָׂראֵל נְֻאם יְהוָה הֲלוֹא אֶת יִשְָׂראֵל הֶעֱלֵיתִי מֵאֶֶרץ מִצְַריִם 

וּפְלִׁשְתִּיִּים מִכַּפְתּוֹר וַאֲָרם מִקִּיר

ישעיהו ט, 11-7
ֻּלּוֹ אֶפְַריִם וְיוֹׁשֵב ׁשֹמְרוֹן בְּגַאֲוָה וּבְגֶֹדל לֵבָב  ָּבָר ׁשָלַח אֲדֹנָי בְּיַעֲקֹב וְנָפַל בְּיִשְָׂראֵל. וְיְָדעוּ הָעָם כ ד

ָּעוּ וַאֲָרזִים נַחֲלִיף. וַיְשַׂגֵּב יְהוָה אֶת צֵָרי ְרצִין עָלָיו וְאֶת  לֵאמֹר. לְבֵנִים נָפָלוּ וְגָזִית נִבְנֶה ׁשִקְמִים גֻּד
ְ. אֲָרם מִקֶֶּדם וּפְלִׁשְתִּים מֵאָחוֹר וַיֹּאכְלוּ אֶת יִשְָׂראֵל בְּכָל ּפֶה בְּכָל זֹאת לֹא ׁשָב אַּפוֹ וְעוֹד  ֹיְבָיו יְסַכְסֵך א

יָדוֹ נְטוּיָה. 
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דברים ד, 34-32
כִּי ׁשְאַל נָא לְיָמִים ִראׁשֹנִים אֲׁשֶר הָיוּ לְפָנֶיךָ לְמִן הַיּוֹם אֲׁשֶר בָָּרא אֱלֹהִים אָָדם עַל הָאֶָרץ וּלְמִקְצֵה 

ּ. הֲׁשָמַע עָם קוֹל אֱלֹהִים מְַדבֵּר  ָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה אוֹ הֲנִׁשְמַע כָּמֹהו ָמָיִם הֲנִהְיָה כַּד ָמַיִם וְעַד קְצֵה הַּשׁ הַּשׁ
מִתּוֹךְ הָאֵׁש כַּאֲׁשֶר ׁשָמַעְתָּ אַתָּה וַיֶּחִי. אוֹ הֲנִסָּה אֱלֹהִים לָבוֹא לָקַחַת לוֹ גוֹי מִקֶֶּרב גּוֹי בְּמַסֹּת בְּאֹתֹת 

וּבְמוֹפְתִים וּבְמִלְחָמָה וּבְיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְמוָֹראִים גְּדֹלִים כְּכֹל אֲׁשֶר עָשָׂה לָכֶם יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם 
 .ָ בְּמִצְַריִם לְעֵינֶיך

דברים טו, 6
ִּבֶּר לָךְ וְהַעֲבַטְתָּ גּוֹיִם ַרבִּים וְאַתָּה לֹא תַעֲבֹט וּמָׁשַלְתָּ בְּגוֹיִם ַרבִּים וּבְךָ  כִּי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בֵַּרכְךָ כַּאֲׁשֶר ד

ּ לֹא יִמְׁשֹלו

עמוס א, 3 
כֹּה אָמַר יְהוָה עַל ׁשְלֹׁשָה ּפִׁשְעֵי ַדמֶּשֶׂק וְעַל אְַרבָּעָה לֹא אֲׁשִיבֶנּוּ עַל דּוּׁשָם בַּחֲֻרצוֹת הַבְַּרזֶל אֶת 

הַגִּלְעָד

עמוס א, 11
כֹּה אָמַר יְהוָה עַל ׁשְלֹׁשָה ּפִׁשְעֵי אֱדוֹם וְעַל אְַרבָּעָה לֹא אֲׁשִיבֶנּוּ עַל ָרְדפוֹ בַחֶֶרב אָחִיו וְׁשִחֵת ַרחֲמָיו 

וַיִּטְרֹף לָעַד אַּפוֹ וְעֶבְָרתוֹ ׁשְמָָרה נֶצַח

עמוס א, 6
כֹּה אָמַר יְהוָה עַל ׁשְלֹׁשָה ּפִׁשְעֵי עַזָּה וְעַל אְַרבָּעָה לֹא אֲׁשִיבֶנּוּ עַל הַגְלוֹתָם גָּלוּת ׁשְלֵמָה לְהַסְגִּיר 

לֶאֱדוֹם

עמוס א, 13
כֹּה אָמַר יְהוָה עַל ׁשְלֹׁשָה ּפִׁשְעֵי בְנֵי עַמּוֹן וְעַל אְַרבָּעָה לֹא אֲׁשִיבֶנּוּ עַל בִּקְעָם הָרוֹת הַגִּלְעָד לְמַעַן 

הְַרחִיב אֶת גְּבוּלָם

עמוס א, 9 
כֹּה אָמַר יְהוָה עַל ׁשְלֹׁשָה ּפִׁשְעֵי צֹר וְעַל אְַרבָּעָה לֹא אֲׁשִיבֶנּוּ עַל הַסְגִּיָרם גָּלוּת ׁשְלֵמָה לֶאֱדוֹם וְלֹא 

זָכְרוּ בְִּרית אַחִים

עמוס ב, 1
כֹּה אָמַר יְהוָה עַל ׁשְלֹׁשָה ּפִׁשְעֵי מוֹאָב וְעַל אְַרבָּעָה לֹא אֲׁשִיבֶנּוּ עַל שְָׂרפוֹ עַצְמוֹת מֶלֶךְ-אֱדוֹם לַּשִׂיד

בראשית יח, 19-18
וְאַבְָרהָם הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם וְנִבְְרכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאֶָרץ. כִּי יְַדעְתִּיו לְמַעַן אֲׁשֶר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו 

ֶֶּרךְ יְהוָה לַעֲשׂוֹת צְָדקָה וּמִׁשְּפָט לְמַעַן הָבִיא יְהוָה עַל אַבְָרהָם אֵת אֲׁשֶר  וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲָריו וְׁשָמְרוּ ד
ִּבֶּר עָלָיו. ד

ירמיהו א, 5
ַּׁשְתִּיךָ נָבִיא לַגּוֹיִם נְתַתִּיךָ  בְּטֶֶרם אֶצְָּרךָ בַבֶּטֶן יְַדעְתִּיךָ וּבְטֶֶרם תֵּצֵא מֵֶרחֶם הִקְד
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הושע יג, 5
אֲנִי יְַדעְתִּיךָ בַּמְִּדבָּר בְּאֶֶרץ תַּלְֻאבוֹת

ירמיהו ב, 2
הָלֹךְ וְקָָראתָ בְאָזְנֵי יְרוּׁשָלִַם לֵאמֹר כֹּה אָמַר יְהוָה זָכְַרתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוַּריִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ 

אַחֲַרי בַּמְִּדבָּר בְּאֶֶרץ לֹא זְרוּעָה

בראשית ד,1
וְהָאָָדם יַָדע אֶת חַוָּה אִׁשְתּוֹ וַתַּהַר וַתֵּלֶד ]...[

בראשית כד, 17
ָּהּ וַתָּעַל וְהַנַּעֲָר טֹבַת מְַראֶה מְאֹד בְּתוּלָה וְאִיׁש לֹא יְָדעָהּ וַתֵֶּרד הָעַיְנָה וַתְּמַלֵּא כַד

במדבר לא, 18-17
ּ. וְכֹל הַּטַף בַּנָּׁשִים אֲׁשֶר לֹא יְָדעוּ  ָה יַֹדעַת אִיׁש לְמִׁשְכַּב זָכָר הֲרֹגו וְעַתָּה הְִרגוּ כָל זָכָר בַּּטָף וְכָל אִּשׁ

מִׁשְכַּב זָכָר הַחֲיוּ לָכֶם.

הושע ב, 22-17
וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא נְֻאם יְהוָה תִּקְְראִי אִיׁשִי וְלֹא תִקְְראִי לִי עוֹד בַּעְלִי. וַהֲסִרֹתִי אֶת ׁשְמוֹת הַבְּעָלִים 

ָמַיִם וְֶרמֶשׂ  מִּפִיהָ וְלֹא יִזָּכְרוּ עוֹד בִּׁשְמָם. וְכַָרתִּי לָהֶם בְִּרית בַּיּוֹם הַהוּא עִם חַיַּת הַּשֶָׂדה וְעִם עוֹף הַּשׁ
הָאֲָדמָה וְקֶׁשֶת וְחֶֶרב וּמִלְחָמָה אֶׁשְבּוֹר מִן הָאֶָרץ וְהִׁשְכַּבְתִּים לָבֶטַח. וְאֵַרשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם וְאֵַרשְׂתִּיךְ 

לִי בְּצֶֶדק וּבְמִׁשְּפָט וּבְחֶסֶד וּבְַרחֲמִים. וְאֵַרשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה וְיַָדעַתְּ אֶת יְהוָה. 

יחזקאל טז, 13-8
ָבַע לָךְ וָאָבוֹא  וָאֶעֱבֹר עָלַיִךְ וָאְֶראֵךְ וְהִנֵּה עִתֵּךְ עֵת דִֹּדים וָאֶפְרֹשׂ כְּנָפִי עָלַיִךְ וָאֲכַסֶּה עְֶרוָתֵךְ וָאֶּשׁ

ָמֶן. וָאַלְבִּיׁשֵךְ  ָּמַיִךְ מֵעָלָיִךְ וָאֲֻסכֵךְ בַּּשׁ בִבְִרית אֹתָךְ נְֻאם אֲדֹנָי יְהוִה וַתִּהְיִי לִי. וָאְֶרחָצֵךְ בַּמַּיִם וָאֶׁשְטֹף ד
ֵּךְ עִֶדי וָאֶתְּנָה צְמִיִדים עַל יַָדיִךְ וְָרבִיד עַל  ֵׁש וַאֲכַסֵּךְ מֶׁשִי. וָאֶעְד ִרקְמָה וָאֶנְעֲלֵךְ תָּחַׁש וָאֶחְבְּׁשֵךְ בַּּשׁ
ִּי זָהָב וָכֶסֶף וּמַלְבּוּׁשֵךְ  ְ. וַתַּעְד ְ. וָאֶתֵּן נֶזֶם עַל אַּפֵךְ וַעֲגִילִים עַל אָזְנָיִךְ וַעֲטֶֶרת תִּפְאֶֶרת בְּרֹאׁשֵך גְּרוֹנֵך

ׁשֵׁש וָמֶׁשִי וְִרקְמָה סֹלֶת וְּדבַׁש וָׁשֶמֶן אָכָלְתְּ וַתִּיפִי בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּצְלְחִי לִמְלוּכָה. 
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כתובת כונתילת עג'רוד 
אמר א] [ו]. [ ה ] [ך אֶמֹר ליהל]יו[ וליועשה 

ול] בֵּ[ַרכְתִּ אתכמ ליהוה שמרנ ולאשרתה

…‘MR. ‘…H…K. ‘MR. LYHL[l’l] WLYW`SH. 

W…BRKTh. ‘TKM. LYHWH. ShMRN. WL’ShrTh 

 …says, say to Yehallelel and to Yoash and…

I bless you by YHWH Shomron (Samaria) and by his Ashrth (Asherah) 

עמוס ג, 15-13
ׁשִמְעוּ וְהָעִידוּ בְּבֵית יַעֲקֹב נְֻאם אֲדֹנָי יְהוִה אֱלֹהֵי הַצְּבָאוֹת. כִּי בְּיוֹם ּפָקְִדי פִׁשְעֵי יִשְָׂראֵל עָלָיו 

ְּעוּ קְַרנוֹת הַמִּזְבֵּחַ וְנָפְלוּ לָאֶָרץ. וְהִכֵּיתִי בֵית הַחֶֹרף עַל בֵּית הַקָּיִץ  וּפָקְַדתִּי עַל מִזְבְּחוֹת בֵּית אֵל וְנִגְד
ֵן וְסָפוּ בָּתִּים ַרבִּים נְֻאם יְהוָה. וְאָבְדוּ בָּתֵּי הַּשׁ

עמוס ט 8-7
הֲלוֹא כִבְנֵי כֻׁשִיִּים אַתֶּם לִי בְּנֵי יִשְָׂראֵל נְֻאם יְהוָה הֲלוֹא אֶת יִשְָׂראֵל הֶעֱלֵיתִי מֵאֶֶרץ מִצְַריִם 

וּפְלִׁשְתִּיִּים מִכַּפְתּוֹר וַאֲָרם מִקִּיר. הִנֵּה עֵינֵי אֲדֹנָי יְהוִה בַּמַּמְלָכָה הַחַּטָאָה וְהִׁשְמְַדתִּי אֹתָהּ מֵעַל ּפְנֵי 
הָאֲָדמָה אֶפֶס כִּי לֹא הַׁשְמֵיד אַׁשְמִיד אֶת בֵּית יַעֲקֹב נְֻאם יְהוָה.

ירמיה ד, 28-23
ָמַיִם וְאֵין אוָֹרם. ָראִיתִי הֶהִָרים וְהִנֵּה רֹעֲׁשִים וְכָל הַגְּבָעוֹת  ָראִיתִי אֶת הָאֶָרץ וְהִנֵּה תֹהוּ וָבֹהוּ וְאֶל הַּשׁ

ּ. ָראִיתִי וְהִנֵּה הַכְַּרמֶל הַמְִּדבָּר וְכָל עָָריו  ָמַיִם נָָדדו ּ. ָראִיתִי וְהִנֵּה אֵין הָאָָדם וְכָל עוֹף הַּשׁ הִתְקַלְקָלו
נִתְּצוּ מִּפְנֵי יְהוָה מִּפְנֵי חֲרוֹן אַּפוֹ. כִּי כֹה אָמַר יְהוָה ׁשְמָמָה תִהְיֶה כָּל הָאֶָרץ וְכָלָה לֹא אֶעֱשֶׂה. עַל זֹאת 

ָמַיִם מִמָּעַל עַל כִּי ִדבְַּרתִּי זַמֹּתִי וְלֹא נִחַמְתִּי וְלֹא אָׁשוּב מִמֶּנָּה.  תֶּאֱבַל הָאֶָרץ וְקְָדרוּ הַּשׁ

ירמיה ה, 11-9
הַעַל אֵלֶּה לוֹא אֶפְקֹד נְֻאם יְהוָה וְאִם בְּגוֹי אֲׁשֶר כָּזֶה לֹא תִתְנַקֵּם נַפְׁשִי. עֲלוּ בְׁשָרוֹתֶיהָ וְׁשַחֵתוּ וְכָלָה 

אַל תַּעֲשׂוּ הָסִירוּ נְטִיׁשוֹתֶיהָ כִּי לוֹא לַיהוָה הֵמָּה. כִּי בָגוֹד בָּגְדוּ בִּי בֵּית יִשְָׂראֵל וּבֵית יְהוָּדה נְֻאם 
יְהוָה.
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שיעור 2: מסורת יציאת מצרים: סוגיית העבדות
יחזקאל כ, 9-5

וְאָמְַרתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה בְּיוֹם בָּחֳִרי בְיִשְָׂראֵל וָאֶּשָׂא יִָדי לְזֶַרע בֵּית יַעֲקֹב וָאִוַָּדע לָהֶם 
בְּאֶֶרץ מִצְָריִם וָאֶּשָׂא יִָדי לָהֶם לֵאמֹר אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. בַּיּוֹם הַהוּא נָשָׂאתִי יִָדי לָהֶם לְהוֹצִיאָם 

מֵאֶֶרץ מִצְָריִם אֶל אֶֶרץ אֲׁשֶר תְַּרתִּי לָהֶם זָבַת חָלָב וְּדבַׁש צְבִי הִיא לְכָל הָאֲָרצוֹת. וָאֹמַר אֲלֵהֶם אִיׁש 
ׁשִקּוּצֵי עֵינָיו הַׁשְלִיכוּ וּבְגִלּוּלֵי מִצְַריִם אַל תִּּטַמָּאוּ אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. וַיַּמְרוּ בִי וְלֹא אָבוּ לִׁשְמֹעַ אֵלַי 
אִיׁש אֶת ׁשִקּוּצֵי עֵינֵיהֶם לֹא הִׁשְלִיכוּ וְאֶת גִּלּוּלֵי מִצְַריִם לֹא עָזָבוּ וָאֹמַר לִׁשְּפֹךְ חֲמָתִי עֲלֵיהֶם לְכַלּוֹת 

אַּפִי בָּהֶם בְּתוֹךְ אֶֶרץ מִצְָריִם.

שמות ו, 8-2
ָּי  וַיְַדבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹׁשֶה וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי יְהוָה. וָאֵָרא אֶל אַבְָרהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵל ׁשַד

וּׁשְמִי יְהוָה לֹא נוַֹדעְתִּי לָהֶם. וְגַם הֲקִמֹתִי אֶת בְִּריתִי אִתָּם לָתֵת לָהֶם אֶת אֶֶרץ כְּנָעַן אֵת אֶֶרץ מְגֵֻריהֶם 
אֲׁשֶר גָּרוּ בָהּ. וְגַם אֲנִי ׁשָמַעְתִּי אֶת נַאֲקַת בְּנֵי יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר מִצְַריִם מַעֲבִִדים אֹתָם וָאֶזְכֹּר אֶת בְִּריתִי. 

לָכֵן אֱמֹר לִבְנֵי יִשְָׂראֵל אֲנִי יְהוָה וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְַריִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבָֹדתָם 
וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִׁשְפָטִים גְּדֹלִים. וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים וִיַדעְתֶּם 
כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְָריִם. וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל הָאֶָרץ אֲׁשֶר נָשָׂאתִי 

אֶת יִָדי לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב וְנָתַתִּי אֹתָהּ לָכֶם מוָֹרׁשָה אֲנִי יְהוָה. 

שמות א, 14-13
ְ. וַיְמְָררוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבָֹדה קָׁשָה בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים וּבְכָל עֲבָֹדה  וַיַּעֲבִדוּ מִצְַריִם אֶת בְּנֵי יִשְָׂראֵל בְּפֶָרך

.ְ בַּּשֶָׂדה אֵת כָּל עֲבָֹדתָם אֲׁשֶר עָבְדוּ בָהֶם בְּפֶָרך

שמות ה, 18
ּ וְעַתָּה לְכוּ עִבְדוּ וְתֶבֶן לֹא יִנָּתֵן לָכֶם וְתֹכֶן לְבֵנִים תִּתֵּנו

שמות ו, 5
וְגַם אֲנִי ׁשָמַעְתִּי אֶת נַאֲקַת בְּנֵי יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר מִצְַריִם מַעֲבִִדים אֹתָם וָאֶזְכֹּר אֶת בְִּריתִי

שמות יד, 12
ִּבְַּרנוּ אֵלֶיךָ בְמִצְַריִם לֵאמֹר חֲַדל מִמֶּנּוּ וְנַעַבְָדה אֶת מִצְָריִם כִּי טוֹב לָנוּ עֲבֹד אֶת  ָּבָר אֲׁשֶר ד הֲלֹא זֶה הַד

תֵנוּ בַּמְִּדבָּר מִצְַריִם מִמֻּ

שמות יג, 3
ֹזֶק יָד הוֹצִיא  וַיֹּאמֶר מֹׁשֶה אֶל הָעָם זָכוֹר אֶת הַיּוֹם הַזֶּה אֲׁשֶר יְצָאתֶם מִמִּצְַריִם מִבֵּית עֲבִָדים כִּי בְּח

יְהוָה אֶתְכֶם מִזֶּה וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ
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שמות יג, 14
ֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ יְהוָה מִמִּצְַריִם מִבֵּית  וְהָיָה כִּי יִׁשְאָלְךָ בִנְךָ מָחָר לֵאמֹר מַה זֹּאת וְאָמְַרתָּ אֵלָיו בְּח

עֲבִָדים

שמות כ, 2
אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲׁשֶר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם מִבֵּית עֲבִָדים. 

שמות ה, 21
וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם יֵֶרא יְהוָה עֲלֵיכֶם וְיִׁשְּפֹט אֲׁשֶר הִבְאַׁשְתֶּם אֶת ֵריחֵנוּ בְּעֵינֵי פְַרעֹה וּבְעֵינֵי עֲבָָדיו לָתֶת 

ּ חֶֶרב בְּיָָדם לְהְָרגֵנו

שמות ז, 20
וַיַּעֲשׂוּ כֵן מֹׁשֶה וְאַהֲרֹן כַּאֲׁשֶר צִוָּה יְהוָה וַיֶָּרם בַּמַּּטֶה וַיַּךְ אֶת הַמַּיִם אֲׁשֶר בַּיְאֹר לְעֵינֵי פְַרעֹה וּלְעֵינֵי 

עֲבָָדיו וַיֵּהָפְכוּ כָּל הַמַּיִם אֲׁשֶר בַּיְאֹר לְָדם

שמות ח, 5
ְּעִים מִמְּךָ  וַיֹּאמֶר מֹׁשֶה לְפְַרעֹה הִתְּפָאֵר עָלַי לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ וְלַעֲבֶָדיךָ וּלְעַמְּךָ לְהַכְִרית הַצְפְַרד

ָאְַרנָה וּמִבָּתֶּיךָ ַרק בַּיְאֹר תִּּשׁ

שמות ט, 14
כִּי בַּּפַעַם הַזֹּאת אֲנִי ׁשֹלֵחַ אֶת כָּל מַגֵּפֹתַי אֶל לִבְּךָ וּבַעֲבֶָדיךָ וּבְעַמֶּךָ בַּעֲבוּר תֵַּדע כִּי אֵין כָּמֹנִי בְּכָל 

הָאֶָרץ

שמות ט, 20
ְּבַר יְהוָה מֵעַבְֵדי ּפְַרעֹה הֵנִיס אֶת עֲבָָדיו וְאֶת מִקְנֵהוּ אֶל הַבָּתִּים הַיֵָּרא אֶת ד

שמות י, 1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה בֹּא אֶל ּפְַרעֹה כִּי אֲנִי הִכְבְַּדתִּי אֶת לִבּוֹ וְאֶת לֵב עֲבָָדיו לְמַעַן ׁשִתִי אֹתֹתַי אֵלֶּה 

ֹ בְּקְִרבּו

שמות יב, 30
וַיָּקָם ּפְַרעֹה לַיְלָה הוּא וְכָל עֲבָָדיו וְכָל מִצְַריִם וַתְּהִי צְעָקָה גְדֹלָה בְּמִצְָריִם כִּי אֵין בַּיִת אֲׁשֶר אֵין ׁשָם 

מֵת
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שמות ט, 21-20
ְּבַר יְהוָה מֵעַבְֵדי ּפְַרעֹה הֵנִיס אֶת עֲבָָדיו וְאֶת מִקְנֵהוּ אֶל הַבָּתִּים. וַאֲׁשֶר לֹא שָׂם לִבּוֹ אֶל  הַיֵָּרא אֶת ד

ְּבַר יְהוָה וַיַּעֲזֹב אֶת עֲבָָדיו וְאֶת מִקְנֵהוּ בַּּשֶָׂדה. ד

שמות ט, 26
ַרק בְּאֶֶרץ גֹּׁשֶן אֲׁשֶר ׁשָם בְּנֵי יִשְָׂראֵל לֹא הָיָה בָָּרד

שמות יא, 3
וַיִּתֵּן יְהוָה אֶת חֵן הָעָם בְּעֵינֵי מִצְָריִם גַּם הָאִיׁש מֹׁשֶה גָּדוֹל מְאֹד בְּאֶֶרץ מִצְַריִם בְּעֵינֵי עַבְֵדי פְַרעֹה 

וּבְעֵינֵי הָעָם

שמות יא, 8
וְיְָרדוּ כָל עֲבֶָדיךָ אֵלֶּה אֵלַי וְהִׁשְתַּחֲווּ לִי לֵאמֹר צֵא אַתָּה וְכָל הָעָם אֲׁשֶר בְַּרגְלֶיךָ וְאַחֲֵרי כֵן אֵצֵא וַיֵּצֵא 

מֵעִם ּפְַרעֹה בָּחֳִרי אָף

שמות ג, 12
וַיֹּאמֶר כִּי אֶהְיֶה עִמָּךְ וְזֶה לְּךָ הָאוֹת כִּי אָנֹכִי ׁשְלַחְתִּיךָ בְּהוֹצִיאֲךָ אֶת הָעָם מִמִּצְַריִם תַּעַבְדוּן אֶת 

הָאֱלֹהִים עַל הָהָר הַזֶּה

שמות ט, 1
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה בֹּא אֶל ּפְַרעֹה וְִדבְַּרתָּ אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי הָעִבְִרים ׁשַלַּח אֶת עַמִּי 

וְיַעַבְֻדנִי

שמות י, 3
וַיָּבֹא מֹׁשֶה וְאַהֲרֹן אֶל ּפְַרעֹה וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי הָעִבְִרים עַד מָתַי מֵאַנְתָּ לֵעָנֹת מִּפָנָי 

ׁשַלַּח עַמִּי וְיַעַבְֻדנִי

שמות י, 8-7
וַיֹּאמְרוּ עַבְֵדי פְַרעֹה אֵלָיו עַד מָתַי יִהְיֶה זֶה לָנוּ לְמוֹקֵׁש ׁשַלַּח אֶת הָאֲנָׁשִים וְיַעַבְדוּ אֶת יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם 

הֲטֶֶרם תֵַּדע כִּי אָבְָדה מִצְָריִם. וַיּוּׁשַב אֶת מֹׁשֶה וְאֶת אַהֲרֹן אֶל ּפְַרעֹה וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם לְכוּ עִבְדוּ אֶת 
יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מִי וָמִי הַהֹלְכִים.

שמות יב, 31
וַיִּקְָרא לְמֹׁשֶה וּלְאַהֲרֹן לַיְלָה וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ מִתּוֹךְ עַמִּי גַּם אַתֶּם גַּם בְּנֵי יִשְָׂראֵל וּלְכוּ עִבְדוּ אֶת 

יְהוָה כְַּדבְֶּרכֶם
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ויקרא כה, 55
כִּי לִי בְנֵי יִשְָׂראֵל עֲבִָדים עֲבַָדי הֵם אֲׁשֶר הוֹצֵאתִי אוֹתָם מֵאֶֶרץ מִצְָריִם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם

דברים יז, 16
ַרק לֹא יְַרבֶּה לּוֹ סוּסִים וְלֹא יָׁשִיב אֶת הָעָם מִצְַריְמָה לְמַעַן הְַרבּוֹת סוּס וַיהוָה אָמַר לָכֶם לֹא תֹסִפוּן 

ֶֶּרךְ הַזֶּה עוֹד לָׁשוּב בַּד

דברים כג, 4
לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל יְהוָה גַּם דּוֹר עֲשִׂיִרי לֹא יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל יְהוָה עַד עוֹלָם

דברים כג, 8
לֹא תְתַעֵב אֲדֹמִי כִּי אָחִיךָ הוּא לֹא תְתַעֵב מִצְִרי כִּי גֵר הָיִיתָ בְאְַרצוֹ 

שמות טז, 3
וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם בְּנֵי יִשְָׂראֵל מִי יִתֵּן מוּתֵנוּ בְיַד יְהוָה בְּאֶֶרץ מִצְַריִם בְּׁשִבְתֵּנוּ עַל סִיר הַבָּשָׂר בְּאָכְלֵנוּ 

לֶחֶם לָשֹׂבַע כִּי הוֹצֵאתֶם אֹתָנוּ אֶל הַמְִּדבָּר הַזֶּה לְהָמִית אֶת כָּל הַקָּהָל הַזֶּה בָָּרעָב

במדבר יא, 5-4
וְהָאסַפְֻסף אֲׁשֶר בְּקְִרבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּׁשֻבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְָׂראֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר

במדבר טז, 13
הַמְעַט כִּי הֶעֱלִיתָנוּ מֵאֶֶרץ זָבַת חָלָב וְּדבַׁש לַהֲמִיתֵנוּ בַּמְִּדבָּר כִּי תִשְׂתֵָּרר עָלֵינוּ גַּם הִשְׂתֵָּרר

במדבר כ, 5-4
ּ. וְלָמָה הֶעֱלִיֻתנוּ מִמִּצְַריִם  וְלָמָה הֲבֵאתֶם אֶת קְהַל יְהוָה אֶל הַמְִּדבָּר הַזֶּה לָמוּת ׁשָם אֲנַחְנוּ וּבְעִיֵרנו

לְהָבִיא אֹתָנוּ אֶל הַמָּקוֹם הָָרע הַזֶּה לֹא מְקוֹם זֶַרע וּתְאֵנָה וְגֶפֶן וְִרמּוֹן וּמַיִם אַיִן לִׁשְתּוֹת.

שמות א, 14-8
וַיָּקָם מֶלֶךְ חָָדׁש עַל מִצְָריִם אֲׁשֶר לֹא יַָדע אֶת יוֹסֵף. וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְָׂראֵל ַרב וְעָצוּם 

ּ. הָבָה נִתְחַכְּמָה לוֹ ּפֶן יְִרבֶּה וְהָיָה כִּי תִקְֶראנָה מִלְחָמָה וְנוֹסַף גַּם הוּא עַל שֹׂנְאֵינוּ וְנִלְחַם בָּנוּ  מִמֶּנּו
וְעָלָה מִן הָאֶָרץ. וַיָּשִׂימוּ עָלָיו שֵָׂרי מִסִּים לְמַעַן עַנֹּתוֹ בְּסִבְלֹתָם וַיִּבֶן עֵָרי מִסְכְּנוֹת לְפְַרעֹה אֶת ּפִתֹם 
וְאֶת ַרעַמְסֵס. וְכַאֲׁשֶר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יְִרבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ וַיָֻּקצוּ מִּפְנֵי בְּנֵי יִשְָׂראֵל. וַיַּעֲבִדוּ מִצְַריִם אֶת בְּנֵי 
ְ. וַיְמְָררוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבָֹדה קָׁשָה בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים וּבְכָל עֲבָֹדה בַּּשֶָׂדה אֵת כָּל עֲבָֹדתָם  יִשְָׂראֵל בְּפֶָרך

.ְ אֲׁשֶר עָבְדוּ בָהֶם בְּפֶָרך
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שמות ה, 19-7
ֹן הַלְּבֵנִים כִּתְמוֹל ׁשִלְׁשֹם הֵם יֵלְכוּ וְקֹׁשְׁשוּ לָהֶם תֶּבֶן. וְאֶת מַתְכֹּנֶת  ּ לֹא תֹאסִפוּן לָתֵת תֶּבֶן לָעָם לִלְב

הַלְּבֵנִים אֲׁשֶר הֵם עֹשִׂים תְּמוֹל ׁשִלְׁשֹם תָּשִׂימוּ עֲלֵיהֶם לֹא תִגְְרעוּ מִמֶּנּוּ כִּי נְִרּפִים הֵם עַל כֵּן הֵם 
ּ. תִּכְבַּד הָעֲבָֹדה עַל הָאֲנָׁשִים וְיַעֲשׂוּ בָהּ וְאַל יִׁשְעוּ בְִּדבְֵרי ׁשָקֶר.  צֹעֲקִים לֵאמֹר נֵלְכָה נִזְבְּחָה לֵאלֹהֵינו

וַיֵּצְאוּ נֹגְשֵׂי הָעָם וְׁשֹטְָריו וַיֹּאמְרוּ אֶל הָעָם לֵאמֹר כֹּה אָמַר ּפְַרעֹה אֵינֶנִּי נֹתֵן לָכֶם תֶּבֶן. אַתֶּם לְכוּ קְחוּ 
ָּבָר. וַיָּפֶץ הָעָם בְּכָל אֶֶרץ מִצְָריִם לְקֹׁשֵׁש קַׁש לַתֶּבֶן.  לָכֶם תֶּבֶן מֵאֲׁשֶר תִּמְצָאוּ כִּי אֵין נִגְָרע מֵעֲבַֹדתְכֶם ד

ְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ כַּאֲׁשֶר בִּהְיוֹת הַתֶּבֶן. וַיֻּכּוּ ׁשֹטְֵרי בְּנֵי יִשְָׂראֵל  וְהַנֹּגְשִׂים אָצִים לֵאמֹר כַּלּוּ מַעֲשֵׂיכֶם ד
ֹן כִּתְמוֹל ׁשִלְׁשֹם גַּם תְּמוֹל גַּם הַיּוֹם.  ּ אֲׁשֶר שָׂמוּ עֲלֵהֶם נֹגְשֵׂי פְַרעֹה לֵאמֹר מַדּוּעַ לֹא כִלִּיתֶם חָקְכֶם לִלְב

ָ. תֶּבֶן אֵין נִתָּן לַעֲבֶָדיךָ  וַיָּבֹאוּ ׁשֹטְֵרי בְּנֵי יִשְָׂראֵל וַיִּצְעֲקוּ אֶל ּפְַרעֹה לֵאמֹר לָמָּה תַעֲשֶׂה כֹה לַעֲבֶָדיך
ָ. וַיֹּאמֶר נְִרּפִים אַתֶּם נְִרּפִים עַל כֵּן אַתֶּם  וּלְבֵנִים אֹמְִרים לָנוּ עֲשׂוּ וְהִנֵּה עֲבֶָדיךָ ֻמכִּים וְחָטָאת עַמֶּך

ּ. וַיְִּראוּ ׁשֹטְֵרי בְנֵי  אֹמְִרים נֵלְכָה נִזְבְּחָה לַיהוָה. וְעַתָּה לְכוּ עִבְדוּ וְתֶבֶן לֹא יִנָּתֵן לָכֶם וְתֹכֶן לְבֵנִים תִּתֵּנו
ְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ.  יִשְָׂראֵל אֹתָם בְָּרע לֵאמֹר לֹא תִגְְרעוּ מִלִּבְנֵיכֶם ד

יחזקאל כ, 9-5
וְאָמְַרתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה בְּיוֹם בָּחֳִרי בְיִשְָׂראֵל וָאֶּשָׂא יִָדי לְזֶַרע בֵּית יַעֲקֹב וָאִוַָּדע לָהֶם 
בְּאֶֶרץ מִצְָריִם וָאֶּשָׂא יִָדי לָהֶם לֵאמֹר אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. בַּיּוֹם הַהוּא נָשָׂאתִי יִָדי לָהֶם לְהוֹצִיאָם 

מֵאֶֶרץ מִצְָריִם אֶל אֶֶרץ אֲׁשֶר תְַּרתִּי לָהֶם זָבַת חָלָב וְּדבַׁש צְבִי הִיא לְכָל הָאֲָרצוֹת. וָאֹמַר אֲלֵהֶם אִיׁש 
ׁשִקּוּצֵי עֵינָיו הַׁשְלִיכוּ וּבְגִלּוּלֵי מִצְַריִם אַל תִּּטַמָּאוּ אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. וַיַּמְרוּ בִי וְלֹא אָבוּ לִׁשְמֹעַ אֵלַי 
אִיׁש אֶת ׁשִקּוּצֵי עֵינֵיהֶם לֹא הִׁשְלִיכוּ וְאֶת גִּלּוּלֵי מִצְַריִם לֹא עָזָבוּ וָאֹמַר לִׁשְּפֹךְ חֲמָתִי עֲלֵיהֶם לְכַלּוֹת 

אַּפִי בָּהֶם בְּתוֹךְ אֶֶרץ מִצְָריִם. וָאַעַשׂ לְמַעַן ׁשְמִי לְבִלְתִּי הֵחֵל לְעֵינֵי הַגּוֹיִם אֲׁשֶר הֵמָּה בְתוֹכָם אֲׁשֶר 
נוַֹדעְתִּי אֲלֵיהֶם לְעֵינֵיהֶם לְהוֹצִיאָם מֵאֶֶרץ מִצְָריִם.

שמואל א ב, 28-27
וַיָּבֹא אִיׁש אֱלֹהִים אֶל עֵלִי וַיֹּאמֶר אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה הֲנִגְלֹה נִגְלֵיתִי אֶל בֵּית אָבִיךָ בִּהְיוֹתָם בְּמִצְַריִם 
לְבֵית ּפְַרעֹה. וּבָחֹר אֹתוֹ מִכָּל ׁשִבְטֵי יִשְָׂראֵל לִי לְכֹהֵן לַעֲלוֹת עַל מִזְבְּחִי לְהַקְטִיר קְטֶֹרת לָשֵׂאת אֵפוֹד 

ֵי בְּנֵי יִשְָׂראֵל.  לְפָנָי וָאֶתְּנָה לְבֵית אָבִיךָ אֶת כָּל אִּשׁ

שמות ב, 25
וַיְַּרא אֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְָׂראֵל וַיֵַּדע אֱלֹהִים

LXX )תרגום השבעים(
καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐγνώσθη αὐτοῖς. = וַּיִּוַָדע אֲלֵיהֶם  

יחזקאל כט 12-1
ָנָה הָעֲשִִׂרית בָּעֲשִִׂרי בִּׁשְנֵים עָשָׂר לַחֶֹדׁש הָיָה ְדבַר יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר. בֶּן אָָדם שִׂים ּפָנֶיךָ עַל ּפְַרעֹה  בַּּשׁ
ַּבֵּר וְאָמְַרתָּ כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנְנִי עָלֶיךָ ּפְַרעֹה מֶלֶךְ  ֻּלָּהּ. ד מֶלֶךְ מִצְָריִם וְהִנָּבֵא עָלָיו וְעַל מִצְַריִם כ

מִצְַריִם הַתַּנִּים הַגָּדוֹל הָרֹבֵץ בְּתוֹךְ יְאָֹריו אֲׁשֶר אָמַר לִי יְאִֹרי וַאֲנִי עֲשִׂיתִנִי. וְנָתַתִּי חַחִים בִּלְחָיֶיךָ 
ְּגַת יְאֶֹריךָ בְּקַשְׂקְשֹׂתֶיךָ תְִּדבָּק.  וְהְִדבַּקְתִּי ְדגַת יְאֶֹריךָ בְּקַשְׂקְשֹׂתֶיךָ וְהַעֲלִיתִיךָ מִתּוֹךְ יְאֶֹריךָ וְאֵת כָּל ד

ְּגַת יְאֶֹריךָ עַל ּפְנֵי הַּשֶָׂדה תִּּפוֹל לֹא תֵאָסֵף וְלֹא תִקָּבֵץ לְחַיַּת  וּנְטַׁשְתִּיךָ הַמְִּדבָָּרה אוֹתְךָ וְאֵת כָּל ד
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ָמַיִם נְתַתִּיךָ לְאָכְלָה. וְיְָדעוּ כָּל יֹׁשְבֵי מִצְַריִם כִּי אֲנִי יְהוָה יַעַן הֱיוֹתָם מִׁשְעֶנֶת קָנֶה  הָאֶָרץ וּלְעוֹף הַּשׁ
ָבֵר וְהַעֲמְַדתָּ לָהֶם  ָעֲנָם עָלֶיךָ תִּּשׁ לְבֵית יִשְָׂראֵל.  בְּתָפְשָׂם בְּךָ בַכַּף תֵּרוֹץ וּבָקַעְתָּ לָהֶם כָּל כָּתֵף וּבְהִּשׁ

כָּל מָתְנָיִם.  לָכֵן כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנְנִי מֵבִיא עָלַיִךְ חֶָרב וְהִכְַרתִּי מִמֵּךְ אָָדם וּבְהֵמָה. וְהָיְתָה אֶֶרץ 
מִצְַריִם לִׁשְמָמָה וְחְָרבָּה וְיְָדעוּ כִּי אֲנִי יְהוָה יַעַן אָמַר יְאֹר לִי וַאֲנִי עָשִׂיתִי. לָכֵן הִנְנִי אֵלֶיךָ וְאֶל יְאֶֹריךָ 

וְנָתַתִּי אֶת אֶֶרץ מִצְַריִם לְחְָרבוֹת חֶֹרב ׁשְמָמָה מִמִּגְדֹּל סְוֵנֵה וְעַד גְּבוּל כּוּׁש. לֹא תַעֲבָר בָּהּ ֶרגֶל אָָדם 
וְֶרגֶל בְּהֵמָה לֹא תַעֲבָר בָּהּ וְלֹא תֵׁשֵב אְַרבָּעִים ׁשָנָה. וְנָתַתִּי אֶת אֶֶרץ מִצְַריִם ׁשְמָמָה בְּתוֹךְ אֲָרצוֹת 

נְׁשַמּוֹת וְעֶָריהָ בְּתוֹךְ עִָרים מָחֳָרבוֹת תִּהְיֶיןָ ׁשְמָמָה אְַרבָּעִים ׁשָנָה וַהֲפִצֹתִי אֶת מִצְַריִם בַּגּוֹיִם וְזִֵריתִים 
בָּאֲָרצוֹת.  
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 שיעור 3: היוצאים ממצרים והנכנסים לכנען: 
מיהו "דור המדבר"?

במדבר יד, 35-29
בַּמְִּדבָּר הַזֶּה יִּפְלוּ פִגְֵריכֶם וְכָל ּפְֻקֵדיכֶם לְכָל מִסְּפְַרכֶם מִבֶּן עֶשְִׂרים ׁשָנָה וָמָעְלָה אֲׁשֶר הֲלִינֹתֶם עָלָי. 

אִם אַתֶּם תָּבֹאוּ אֶל הָאֶָרץ אֲׁשֶר נָשָׂאתִי אֶת יִָדי לְׁשַכֵּן אֶתְכֶם בָּהּ כִּי אִם כָּלֵב בֶּן יְֻפנֶּה וִיהוֹׁשֻעַ בִּן-
נוּן. וְטַּפְכֶם אֲׁשֶר אֲמְַרתֶּם לָבַז יִהְיֶה  וְהֵבֵיאתִי אֹתָם וְיְָדעוּ אֶת הָאֶָרץ אֲׁשֶר מְאַסְתֶּם בָּהּ. וּפִגְֵריכֶם 

אַתֶּם יִּפְלוּ בַּמְִּדבָּר הַזֶּה. וּבְנֵיכֶם יִהְיוּ רֹעִים בַּמְִּדבָּר אְַרבָּעִים ׁשָנָה וְנָשְׂאוּ אֶת זְנוּתֵיכֶם עַד תֹּם 
ָנָה תִּשְׂאוּ אֶת  ָנָה יוֹם לַּשׁ ּפִגְֵריכֶם בַּמְִּדבָּר. בְּמִסְּפַר הַיָּמִים אֲׁשֶר תְַּרתֶּם אֶת הָאֶָרץ אְַרבָּעִים יוֹם יוֹם לַּשׁ
ִּבְַּרתִּי אִם לֹא זֹאת אֶעֱשֶׂה לְכָל הָעֵָדה הָָרעָה  עֲו ֹנֹתֵיכֶם אְַרבָּעִים ׁשָנָה וִיַדעְתֶּם אֶת תְּנוּאָתִי. אֲנִי יְהוָה ד

 .ּ הַזֹּאת הַנּוֹעִָדים עָלָי בַּמְִּדבָּר הַזֶּה יִתַּמּוּ וְׁשָם יָֻמתו

דברים ב, 7
כִּי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בֵַּרכְךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יֶָדךָ יַָדע לֶכְתְּךָ אֶת הַמְִּדבָּר הַגָּדֹל הַזֶּה זֶה אְַרבָּעִים ׁשָנָה יְהוָה 

ָּבָר אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ לֹא חָסְַרתָּ ד

דברים ח, 3-2
ֶֶּרךְ אֲׁשֶר הוֹלִיכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ זֶה אְַרבָּעִים ׁשָנָה בַּמְִּדבָּר לְמַעַן עַנֹּתְךָ לְנַסֹּתְךָ לַָדעַת  וְזָכְַרתָּ אֶת כָּל הַד
אֶת אֲׁשֶר בִּלְבָבְךָ הֲתִׁשְמֹר מִצְו ֹתָו אִם לֹא. וַיְעַנְּךָ וַיְַּרעִבֶךָ וַיַּאֲכִלְךָ אֶת הַמָּן אֲׁשֶר לֹא יַָדעְתָּ וְלֹא יְָדעוּן 

אֲבֹתֶיךָ לְמַעַן הוִֹדיעֲךָ כִּי לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָָדם כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי יְהוָה יִחְיֶה הָאָָדם. 

דברים כט, 4
ָ וָאוֹלֵךְ אֶתְכֶם אְַרבָּעִים ׁשָנָה בַּמְִּדבָּר לֹא בָלוּ שַׂלְמֹתֵיכֶם מֵעֲלֵיכֶם וְנַעַלְךָ לֹא בָלְתָה מֵעַל ַרגְלֶך

דברים ד, 20
וְאֶתְכֶם לָקַח יְהוָה וַיּוֹצִא אֶתְכֶם מִכּוּר הַבְַּרזֶל מִמִּצְָריִם לִהְיוֹת לוֹ לְעַם נַחֲלָה כַּיּוֹם הַזֶּה

דברים ד, 34
אוֹ הֲנִסָּה אֱלֹהִים לָבוֹא לָקַחַת לוֹ גוֹי מִקֶֶּרב גּוֹי בְּמַסֹּת בְּאֹתֹת וּבְמוֹפְתִים וּבְמִלְחָמָה וּבְיָד חֲזָקָה 

ָ וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְמוָֹראִים גְּדֹלִים כְּכֹל אֲׁשֶר עָשָׂה לָכֶם יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם בְּמִצְַריִם לְעֵינֶיך

דברים ו, 12
ָמֶר לְךָ ּפֶן תִּׁשְכַּח אֶת יְהוָה אֲׁשֶר הוֹצִיאֲךָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם מִבֵּית עֲבִָדים הִּשׁ

דברים ז, 19-18
לֹא תִיָרא מֵהֶם זָכֹר תִּזְכֹּר אֵת אֲׁשֶר עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְפְַרעֹה וּלְכָל מִצְָריִם. הַמַּסֹּת הַגְּדֹלֹת אֲׁשֶר 

ָראוּ עֵינֶיךָ וְהָאֹתֹת וְהַמֹּפְתִים וְהַיָּד הַחֲזָקָה וְהַזְּרֹעַ הַנְּטוּיָה אֲׁשֶר הוֹצִאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כֵּן יַעֲשֶׂה יְהוָה 
אֱלֹהֶיךָ לְכָל הָעַמִּים אֲׁשֶר אַתָּה יֵָרא מִּפְנֵיהֶם.  
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דברים יא, 10
ָם אֲׁשֶר תִּזְַרע אֶת  כִּי הָאֶָרץ אֲׁשֶר אַתָּה בָא ׁשָמָּה לְִרׁשְתָּהּ לֹא כְאֶֶרץ מִצְַריִם הִוא אֲׁשֶר יְצָאתֶם מִּשׁ

זְַרעֲךָ וְהִׁשְקִיתָ בְַרגְלְךָ כְּגַן הַיָָּרק

דברים כט, 2-1
וַיִּקְָרא מֹׁשֶה אֶל כָּל יִשְָׂראֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַתֶּם ְראִיתֶם אֵת כָּל אֲׁשֶר עָשָׂה יְהוָה לְעֵינֵיכֶם בְּאֶֶרץ 

מִצְַריִם לְפְַרעֹה וּלְכָל עֲבָָדיו וּלְכָל אְַרצוֹ. הַמַּסּוֹת הַגְּדֹלֹת אֲׁשֶר ָראוּ עֵינֶיךָ הָאֹתֹת וְהַמֹּפְתִים הַגְּדֹלִים 
הָהֵם.

דברים ד, 33
הֲׁשָמַע עָם קוֹל אֱלֹהִים מְַדבֵּר מִתּוֹךְ הָאֵׁש כַּאֲׁשֶר ׁשָמַעְתָּ אַתָּה וַיֶּחִי

דברים ד, 36
וֹ הַגְּדוֹלָה וְּדבָָריו ׁשָמַעְתָּ מִתּוֹךְ הָאֵׁש ָמַיִם הִׁשְמִיעֲךָ אֶת קֹלוֹ לְיַסְֶּרךָּ וְעַל הָאֶָרץ הְֶראֲךָ אֶת אִּשׁ מִן הַּשׁ

דברים כד, 9
ֶֶּרךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְָריִם זָכוֹר אֵת אֲׁשֶר עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְמְִריָם בַּד

דברים כה, 18-17
ֶֶּרךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱׁשָלִים  ֶֶּרךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְָריִם. אֲׁשֶר קְָרךָ בַּד זָכוֹר אֵת אֲׁשֶר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּד

אַחֲֶריךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יֵָרא אֱלֹהִים.

דברים ו, 16
לֹא תְנַסּוּ אֶת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם כַּאֲׁשֶר נִסִּיתֶם בַּמַּסָּה

דברים ט, 8
וּבְחֵֹרב הִקְצַפְתֶּם אֶת יְהוָה וַיִּתְאַנַּף יְהוָה בָּכֶם לְהַׁשְמִיד אֶתְכֶם

דברים ט, 23-22
וּבְתַבְעֵָרה וּבְמַסָּה וּבְקִבְרֹת הַתַּאֲוָה מַקְצִפִים הֱיִיתֶם אֶת יְהוָה. וּבִׁשְלֹחַ יְהוָה אֶתְכֶם מִקֵָּדׁש בְַּרנֵעַ 
לֵאמֹר עֲלוּ וְּרׁשוּ אֶת הָאֶָרץ אֲׁשֶר נָתַתִּי לָכֶם וַתַּמְרוּ אֶת ּפִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְלֹא הֶאֱמַנְתֶּם לוֹ וְלֹא 

ׁשְמַעְתֶּם בְּקֹלוֹ.

דברים יא, 6
וַאֲׁשֶר עָשָׂה לְָדתָן וְלַאֲבִיָרם בְּנֵי אֱלִיאָב בֶּן ְראוּבֵן אֲׁשֶר ּפָצְתָה הָאֶָרץ אֶת ּפִיהָ וַתִּבְלָעֵם וְאֶת בָּתֵּיהֶם 

וְאֶת אָהֳלֵיהֶם וְאֵת כָּל הַיְקוּם אֲׁשֶר בְַּרגְלֵיהֶם בְּקֶֶרב כָּל יִשְָׂראֵל
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דברים יא, 5-2
וִיַדעְתֶּם הַיּוֹם כִּי לֹא אֶת בְּנֵיכֶם אֲׁשֶר לֹא יְָדעוּ וַאֲׁשֶר לֹא ָראוּ אֶת מוּסַר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֶת גְָּדלוֹ אֶת 

יָדוֹ הַחֲזָקָה וּזְרֹעוֹ הַנְּטוּיָה. וְאֶת אֹתֹתָיו וְאֶת מַעֲשָׂיו אֲׁשֶר עָשָׂה בְּתוֹךְ מִצְָריִם לְפְַרעֹה מֶלֶךְ מִצְַריִם 
וּלְכָל אְַרצוֹ. וַאֲׁשֶר עָשָׂה לְחֵיל מִצְַריִם לְסוּסָיו וּלְִרכְבּוֹ אֲׁשֶר הֵצִיף אֶת מֵי יַם סוּף עַל ּפְנֵיהֶם בְָּרְדפָם 

אַחֲֵריכֶם וַיְאַבְֵּדם יְהוָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה. וַאֲׁשֶר עָשָׂה לָכֶם בַּמְִּדבָּר עַד בֹּאֲכֶם עַד הַמָּקוֹם הַזֶּה.

דברים ו, 23-21
וְאָמְַרתָּ לְבִנְךָ עֲבִָדים הָיִינוּ לְפְַרעֹה בְּמִצְָריִם וַיֹּצִיאֵנוּ יְהוָה מִמִּצְַריִם בְּיָד חֲזָקָה. וַיִּתֵּן יְהוָה אוֹתֹת 

ָם לְמַעַן הָבִיא אֹתָנוּ  ּ. וְאוֹתָנוּ הוֹצִיא מִּשׁ וּמֹפְתִים גְּדֹלִים וְָרעִים בְּמִצְַריִם בְּפְַרעֹה וּבְכָל בֵּיתוֹ לְעֵינֵינו
.ּ לָתֶת לָנוּ אֶת הָאֶָרץ אֲׁשֶר נִׁשְבַּע לַאֲבֹתֵינו

דברים כו, 9-5
וְעָנִיתָ וְאָמְַרתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲַרמִּי אֹבֵד אָבִי וַיֵֶּרד מִצְַריְמָה וַיָּגָר ׁשָם בִּמְתֵי מְעָט וַיְהִי ׁשָם לְגוֹי 

גָּדוֹל עָצוּם וָָרב. וַיֵָּרעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְִרים וַיְעַנּוּנוּ וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבָֹדה קָׁשָה. וַנִּצְעַק אֶל יְהוָה אֱלֹהֵי 
ּ. וַיּוֹצִאֵנוּ יְהוָה מִמִּצְַריִם בְּיָד  אֲבֹתֵינוּ וַיִּׁשְמַע יְהוָה אֶת קֹלֵנוּ וַיְַּרא אֶת עָנְיֵנוּ וְאֶת עֲמָלֵנוּ וְאֶת לַחֲצֵנו

חֲזָקָה וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה וּבְמָֹרא גָּדֹל וּבְאֹתוֹת וּבְמֹפְתִים. וַיְבִאֵנוּ אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה וַיִּתֶּן לָנוּ אֶת הָאֶָרץ הַזֹּאת 
אֶֶרץ זָבַת חָלָב וְּדבָׁש.

דברים ד, 37
וְתַחַת כִּי אָהַב אֶת אֲבֹתֶיךָ וַיִּבְחַר בְּזְַרעוֹ אַחֲָריו וַיּוֹצִאֲךָ בְּפָנָיו בְּכֹחוֹ הַגָּדֹל מִמִּצְָריִם

דברים ז, 8
ְֻבעָה אֲׁשֶר נִׁשְבַּע לַאֲבֹתֵיכֶם הוֹצִיא יְהוָה אֶתְכֶם בְּיָד חֲזָקָה  ָמְרוֹ אֶת הַּשׁ כִּי מֵאַהֲבַת יְהוָה אֶתְכֶם וּמִּשׁ

ְּךָ מִבֵּית עֲבִָדים מִיַּד ּפְַרעֹה מֶלֶךְ מִצְָריִם וַיִּפְד

דברים ה, 4-2
יְהוָה אֱלֹהֵינוּ כַָּרת עִמָּנוּ בְִּרית בְּחֵֹרב. לֹא אֶת אֲבֹתֵינוּ כַָּרת יְהוָה אֶת הַבְִּרית הַזֹּאת כִּי אִתָּנוּ אֲנַחְנוּ 

ִּבֶּר יְהוָה עִמָּכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵׁש.  ֻּלָּנוּ חַיִּים. ּפָנִים בְּפָנִים ד אֵלֶּה פֹה הַיּוֹם כ

אברהם אבן עזרא, 1089–1167
"לא את אבותינו": לא את אבותינו לבדם... כי גם אתנו 

יעקב חיים )ג'פרי( טיגאי, 1996
משה שב ופונה לדור נוכחי כאילו יצא הוא ממצרים ועמד למרגלות הר סיני. אמנם מרבית נמעניו 
של משה נולדו מאוחר יותר... ]אולם[ אין ספק ששמעו על המאורעות מהוריהם או מאחרים שראו 

אותם בעיניהם.
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אנדרו מאייס, 1981
להדגיש את תוקפם הנמשך של חוקי הברית לדורו שלו 

ויינפלד, 1991
ספר דברים מציג את ישראל לכל דורותיו כאיש אחד, כגוף אחד

דברים ה, 4-2
יְהוָה אֱלֹהֵינוּ כַָּרת עִמָּנוּ בְִּרית בְּחֵֹרב. לֹא אֶת אֲבֹתֵינוּ כַָּרת יְהוָה אֶת הַבְִּרית הַזֹּאת כִּי אִתָּנוּ אֲנַחְנוּ 

ִּבֶּר יְהוָה עִמָּכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵׁש.  ֻּלָּנוּ חַיִּים. ּפָנִים בְּפָנִים ד אֵלֶּה פֹה הַיּוֹם כ

דברים כט, 2-1, 4
וַיִּקְָרא מֹׁשֶה אֶל כָּל יִשְָׂראֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַתֶּם ְראִיתֶם אֵת כָּל אֲׁשֶר עָשָׂה יְהוָה לְעֵינֵיכֶם בְּאֶֶרץ 

מִצְַריִם לְפְַרעֹה וּלְכָל עֲבָָדיו וּלְכָל אְַרצוֹ. הַמַּסּוֹת הַגְּדֹלֹת אֲׁשֶר ָראוּ עֵינֶיךָ הָאֹתֹת וְהַמֹּפְתִים הַגְּדֹלִים 
ָ הָהֵם... וָאוֹלֵךְ אֶתְכֶם אְַרבָּעִים ׁשָנָה בַּמְִּדבָּר לֹא בָלוּ שַׂלְמֹתֵיכֶם מֵעֲלֵיכֶם וְנַעַלְךָ לֹא בָלְתָה מֵעַל ַרגְלֶך

דברים א, 38-37
גַּם בִּי הִתְאַנַּף יְהוָה בִּגְלַלְכֶם לֵאמֹר גַּם אַתָּה לֹא תָבֹא ׁשָם. יְהוֹׁשֻעַ בִּן נוּן הָעֹמֵד לְפָנֶיךָ הוּא יָבֹא ׁשָמָּה 

אֹתוֹ חַזֵּק כִּי הוּא יַנְחִלֶנָּה אֶת יִשְָׂראֵל.

במדבר רבה יט, יג
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: "שבחך הוא שהוצאת ששים ריבוא ]ממצרים[ וקברתם במדבר. 
ואת מכניס דור אחר? עכשיו יאמרו: 'אין לדור המדבר חלק לעולם הבא.' אלא תהא בצדן ותבוא 

עמהן..."

דברים ג, 27-26
ָּבָר הַזֶּה.  ַּבֵּר אֵלַי עוֹד בַּד וַיִּתְעַבֵּר יְהוָה בִּי לְמַעַנְכֶם וְלֹא ׁשָמַע אֵלָי וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי ַרב לָךְ אַל תּוֹסֶף ד

ֵּן  עֲלֵה רֹאׁש הַּפִסְגָּה וְשָׂא עֵינֶיךָ יָמָּה וְצָפֹנָה וְתֵימָנָה וּמִזְָרחָה וְּראֵה בְעֵינֶיךָ כִּי לֹא תַעֲבֹר אֶת הַיְַּרד
הַזֶּה.

דברים ד, 22-21
ֵּן וּלְבִלְתִּי בֹא אֶל הָאֶָרץ הַּטוֹבָה אֲׁשֶר  ָבַע לְבִלְתִּי עָבְִרי אֶת הַיְַּרד ִּבְֵריכֶם וַיִּּשׁ וַיהוָה הִתְאַנַּף בִּי עַל ד

ֵּן וְאַתֶּם עֹבְִרים וִיִרׁשְתֶּם  יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. כִּי אָנֹכִי מֵת בָּאֶָרץ הַזֹּאת אֵינֶנִּי עֹבֵר אֶת הַיְַּרד
אֶת הָאֶָרץ הַּטוֹבָה הַזֹּאת.

דברים א, 35
אִם יְִראֶה אִיׁש בָּאֲנָׁשִים הָאֵלֶּה הַדּוֹר הָָרע הַזֶּה אֵת הָאֶָרץ הַּטוֹבָה אֲׁשֶר נִׁשְבַּעְתִּי לָתֵת לַאֲבֹתֵיכֶם
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דברים ב, 16-14
וְהַיָּמִים אֲׁשֶר הָלַכְנוּ מִקֵָּדׁש בְַּרנֵעַ עַד אֲׁשֶר עָבְַרנוּ אֶת נַחַל זֶֶרד ׁשְלֹׁשִים וּׁשְמֹנֶה ׁשָנָה עַד תֹּם כָּל הַדּוֹר 
אַנְׁשֵי הַמִּלְחָמָה מִקֶֶּרב הַמַּחֲנֶה כַּאֲׁשֶר נִׁשְבַּע יְהוָה לָהֶם. וְגַם יַד יְהוָה הָיְתָה בָּם לְֻהמָּם מִקֶֶּרב הַמַּחֲנֶה 

מָּם. וַיְהִי כַאֲׁשֶר תַּמּוּ כָּל אַנְׁשֵי הַמִּלְחָמָה לָמוּת מִקֶֶּרב הָעָם.  עַד תֻּ
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שיעור 4: פולחן וחוק, תיאולוגיה ופוליטיקה: 
מעשה העגל ועשרת הדברות

במדבר יד, 12-11
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה עַד אָנָה יְנַאֲֻצנִי הָעָם הַזֶּה וְעַד אָנָה לֹא יַאֲמִינוּ בִי בְּכֹל הָאֹתוֹת אֲׁשֶר עָשִׂיתִי 

 .ּ ֶּבֶר וְאוִֹרׁשֶנּוּ וְאֶעֱשֶׂה אֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם מִמֶּנּו בְּקְִרבּוֹ. אַכֶּנּוּ בַד

במדבר יד, 23-13
וַיֹּאמֶר מֹׁשֶה אֶל יְהוָה וְׁשָמְעוּ מִצְַריִם כִּי הֶעֱלִיתָ בְכֹחֲךָ אֶת הָעָם הַזֶּה מִקְִּרבּוֹ ]...[ סְלַח נָא לַעֲו ֹן הָעָם 

ָ. וְאוּלָם  ֶּךָ וְכַאֲׁשֶר נָשָׂאתָה לָעָם הַזֶּה מִמִּצְַריִם וְעַד הֵנָּה. וַיֹּאמֶר יְהוָה סָלַחְתִּי כְִּדבֶָרך הַזֶּה כְּגֶֹדל חַסְד
חַי אָנִי וְיִמָּלֵא כְבוֹד יְהוָה אֶת כָּל הָאֶָרץ. כִּי כָל הָאֲנָׁשִים הָרֹאִים אֶת כְּבִֹדי וְאֶת אֹתֹתַי אֲׁשֶר עָשִׂיתִי 
בְמִצְַריִם וּבַמְִּדבָּר וַיְנַסּוּ אֹתִי זֶה עֶשֶׂר ּפְעָמִים וְלֹא ׁשָמְעוּ בְּקוֹלִי. אִם יְִראוּ אֶת הָאֶָרץ אֲׁשֶר נִׁשְבַּעְתִּי 

לַאֲבֹתָם וְכָל מְנַאֲצַי לֹא יְִראוּהָ. 

שמות לב, 6-1
וַיְַּרא הָעָם כִּי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה לֶָרֶדת מִן הָהָר וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים 

אֲׁשֶר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ כִּי זֶה מֹׁשֶה הָאִיׁש אֲׁשֶר הֶעֱלָנוּ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם לֹא יַָדעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ. וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם 
אַהֲרֹן ּפְָרקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲׁשֶר בְּאָזְנֵי נְׁשֵיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנֹתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי. וַיִּתְּפְָרקוּ כָּל הָעָם אֶת נִזְמֵי 

הַזָּהָב אֲׁשֶר בְּאָזְנֵיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶל אַהֲרֹן. וַיִּקַּח מִיָָּדם וַיָּצַר אֹתוֹ בַּחֶֶרט וַיַּעֲשֵׂהוּ עֵגֶל מַסֵּכָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה 
אֱלֹהֶיךָ יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר הֶעֱלוּךָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. וַיְַּרא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְָרא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג 

לַיהוָה מָחָר. וַיַּׁשְכִּימוּ מִמָּחֳָרת וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיַּגִּׁשוּ ׁשְלָמִים וַיֵּׁשֶב הָעָם לֶאֱכֹל וְׁשָתוֹ וַיָֻּקמוּ לְצַחֵק.

שמות יט 2-1
ְלִיׁשִי לְצֵאת בְּנֵי יִשְָׂראֵל מֵאֶֶרץ מִצְָריִם בַּיּוֹם הַזֶּה בָּאוּ מְִדבַּר סִינָי. וַיִּסְעוּ מְֵרפִיִדים וַיָּבֹאוּ  בַּחֶֹדׁש הַּשׁ

מְִדבַּר סִינַי וַיַּחֲנוּ בַּמְִּדבָּר וַיִּחַן ׁשָם יִשְָׂראֵל נֶגֶד הָהָר.

שמות לב, 14-7
ֶֶּרךְ אֲׁשֶר  וַיְַדבֵּר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה לֶךְ ֵרד כִּי ׁשִחֵת עַמְּךָ אֲׁשֶר הֶעֱלֵיתָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. סָרוּ מַהֵר מִן הַד

צִוִּיתִם עָשׂוּ לָהֶם עֵגֶל מַסֵּכָה וַיִּׁשְתַּחֲווּ לוֹ וַיִּזְבְּחוּ לוֹ וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר הֶעֱלוּךָ מֵאֶֶרץ 
מִצְָריִם. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה ָראִיתִי אֶת הָעָם הַזֶּה וְהִנֵּה עַם קְׁשֵה עֶֹרף הוּא. וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי וְיִחַר 
אַּפִי בָהֶם וַאֲכַלֵּם וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל. וַיְחַל מֹׁשֶה אֶת ּפְנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו וַיֹּאמֶר לָמָה יְהוָה יֶחֱֶרה 

אַּפְךָ בְּעַמֶּךָ אֲׁשֶר הוֹצֵאתָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם בְּכֹחַ גָּדוֹל וּבְיָד חֲזָקָה. לָמָּה יֹאמְרוּ מִצְַריִם לֵאמֹר בְָּרעָה 
ָ. זְכֹר  הוֹצִיאָם לַהֲרֹג אֹתָם בֶּהִָרים וּלְכַלֹּתָם מֵעַל ּפְנֵי הָאֲָדמָה ׁשוּב מֵחֲרוֹן אַּפֶךָ וְהִנָּחֵם עַל הָָרעָה לְעַמֶּך

לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק וּלְיִשְָׂראֵל עֲבֶָדיךָ אֲׁשֶר נִׁשְבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ וַתְַּדבֵּר אֲלֵהֶם אְַרבֶּה אֶת זְַרעֲכֶם כְּכוֹכְבֵי 
ִּבֶּר  ָמָיִם וְכָל הָאֶָרץ הַזֹּאת אֲׁשֶר אָמְַרתִּי אֶתֵּן לְזְַרעֲכֶם וְנָחֲלוּ לְעֹלָם. וַיִּנָּחֶם יְהוָה עַל הָָרעָה אֲׁשֶר ד הַּשׁ

לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ. 
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שמות לב, 19-16
ְנֵי עֶבְֵריהֶם מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְֻּתבִים.  וַיִּפֶן וַיֵֶּרד מֹׁשֶה מִן הָהָר וּׁשְנֵי ֻלחֹת הָעֵֻדת בְּיָדוֹ ֻלחֹת כְֻּתבִים מִּשׁ
ֻּחֹת. וַיִּׁשְמַע יְהוֹׁשֻעַ אֶת קוֹל  ֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַל וְהַל

הָעָם בְֵּרעֹה וַיֹּאמֶר אֶל מֹׁשֶה קוֹל מִלְחָמָה בַּמַּחֲנֶה. וַיֹּאמֶר אֵין קוֹל עֲנוֹת גְּבוָּרה וְאֵין קוֹל עֲנוֹת 
חֲלוּׁשָה קוֹל עַנּוֹת אָנֹכִי ׁשֹמֵעַ. וַיְהִי כַּאֲׁשֶר קַָרב אֶל הַמַּחֲנֶה וַיְַּרא אֶת הָעֵגֶל וּמְחֹלֹת וַיִּחַר אַף מֹׁשֶה 

ֻּחֹת וַיְׁשַבֵּר אֹתָם תַּחַת הָהָר.  וַיַּׁשְלֵךְ מִיָָּדו אֶת הַל

שמות לב, 35-30
וַיְהִי מִמָּחֳָרת וַיֹּאמֶר מֹׁשֶה אֶל הָעָם אַתֶּם חֲטָאתֶם חֲטָאָה גְדֹלָה וְעַתָּה אֶעֱלֶה אֶל יְהוָה אוּלַי אֲכַּפְָרה 

בְּעַד חַּטַאתְכֶם.  וַיָּׁשָב מֹׁשֶה אֶל יְהוָה וַיֹּאמַר אָנָּא חָטָא הָעָם הַזֶּה חֲטָאָה גְדֹלָה וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם אֱלֹהֵי 
זָהָב. וְעַתָּה אִם תִּּשָׂא חַּטָאתָם וְאִם אַיִן מְחֵנִי נָא מִסִּפְְרךָ אֲׁשֶר כָּתָבְתָּ. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה מִי אֲׁשֶר 

ִּבְַּרתִּי לָךְ הִנֵּה מַלְאָכִי יֵלֵךְ לְפָנֶיךָ וּבְיוֹם  חָטָא לִי אֶמְחֶנּוּ מִסִּפְִרי. וְעַתָּה לֵךְ נְחֵה אֶת הָעָם אֶל אֲׁשֶר ד
ּפָקְִדי וּפָקְַדתִּי עֲלֵהֶם חַּטָאתָם.  וַיִּגֹּף יְהוָה אֶת הָעָם עַל אֲׁשֶר עָשׂוּ אֶת הָעֵגֶל אֲׁשֶר עָשָׂה אַהֲרֹן. 

שמות לב, 21-20
ָּק וַיִּזֶר עַל ּפְנֵי הַמַּיִם וַיַּׁשְקְ אֶת בְּנֵי יִשְָׂראֵל.  וַיִּקַּח אֶת הָעֵגֶל אֲׁשֶר עָשׂוּ וַיִּשְׂרֹף בָּאֵׁש וַיִּטְחַן עַד אֲׁשֶר ד

וַיֹּאמֶר מֹׁשֶה אֶל אַהֲרֹן מֶה עָשָׂה לְךָ הָעָם הַזֶּה כִּי הֵבֵאתָ עָלָיו חֲטָאָה גְדֹלָה.  

שמות לב, 14-7
ֶֶּרךְ אֲׁשֶר  וַיְַדבֵּר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה לֶךְ ֵרד כִּי ׁשִחֵת עַמְּךָ אֲׁשֶר הֶעֱלֵיתָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. סָרוּ מַהֵר מִן הַד

צִוִּיתִם עָשׂוּ לָהֶם עֵגֶל מַסֵּכָה וַיִּׁשְתַּחֲווּ לוֹ וַיִּזְבְּחוּ לוֹ וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר הֶעֱלוּךָ מֵאֶֶרץ 
מִצְָריִם. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה ָראִיתִי אֶת הָעָם הַזֶּה וְהִנֵּה עַם קְׁשֵה עֶֹרף הוּא. וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי וְיִחַר 
אַּפִי בָהֶם וַאֲכַלֵּם וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל. וַיְחַל מֹׁשֶה אֶת ּפְנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו וַיֹּאמֶר לָמָה יְהוָה יֶחֱֶרה 

אַּפְךָ בְּעַמֶּךָ אֲׁשֶר הוֹצֵאתָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם בְּכֹחַ גָּדוֹל וּבְיָד חֲזָקָה. לָמָּה יֹאמְרוּ מִצְַריִם לֵאמֹר בְָּרעָה 
ָ. זְכֹר  הוֹצִיאָם לַהֲרֹג אֹתָם בֶּהִָרים וּלְכַלֹּתָם מֵעַל ּפְנֵי הָאֲָדמָה ׁשוּב מֵחֲרוֹן אַּפֶךָ וְהִנָּחֵם עַל הָָרעָה לְעַמֶּך

לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק וּלְיִשְָׂראֵל עֲבֶָדיךָ אֲׁשֶר נִׁשְבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ וַתְַּדבֵּר אֲלֵהֶם אְַרבֶּה אֶת זְַרעֲכֶם כְּכוֹכְבֵי 
ִּבֶּר  ָמָיִם וְכָל הָאֶָרץ הַזֹּאת אֲׁשֶר אָמְַרתִּי אֶתֵּן לְזְַרעֲכֶם וְנָחֲלוּ לְעֹלָם. וַיִּנָּחֶם יְהוָה עַל-הָָרעָה אֲׁשֶר ד הַּשׁ

לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ.

הושע יג, 4-2
ֻּלֹּה לָהֶם הֵם אֹמְִרים  וְעַתָּה יוֹסִפוּ לַחֲטֹא וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם מַסֵּכָה מִכַּסְּפָם כִּתְבוּנָם עֲצַבִּים מַעֲשֵׂה חָָרׁשִים כ

ָקוּן. לָכֵן יִהְיוּ כַּעֲנַן בֹּקֶר וְכַּטַל מַׁשְכִּים הֹלֵךְ כְּמֹץ יְסֹעֵר מִגֶֹּרן וּכְעָׁשָן מֵאֲֻרבָּה.  זֹבְחֵי אָָדם עֲגָלִים יִּשׁ
וְאָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם וֵאלֹהִים זוּלָתִי לֹא תֵָדע וּמוֹׁשִיעַ אַיִן בִּלְתִּי. 

שמות לב, 6-1
וַיְַּרא הָעָם כִּי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה לֶָרֶדת מִן הָהָר וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים 

אֲׁשֶר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ כִּי זֶה מֹׁשֶה הָאִיׁש אֲׁשֶר הֶעֱלָנוּ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם לֹא יַָדעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ. וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם 
אַהֲרֹן ּפְָרקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲׁשֶר בְּאָזְנֵי נְׁשֵיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנֹתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי. וַיִּתְּפְָרקוּ כָּל הָעָם אֶת נִזְמֵי 

הַזָּהָב אֲׁשֶר בְּאָזְנֵיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶל אַהֲרֹן. וַיִּקַּח מִיָָּדם וַיָּצַר אֹתוֹ בַּחֶֶרט וַיַּעֲשֵׂהוּ עֵגֶל מַסֵּכָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה 
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אֱלֹהֶיךָ יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר הֶעֱלוּךָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. וַיְַּרא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְָרא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג 
לַיהוָה מָחָר. וַיַּׁשְכִּימוּ מִמָּחֳָרת וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיַּגִּׁשוּ ׁשְלָמִים וַיֵּׁשֶב הָעָם לֶאֱכֹל וְׁשָתוֹ וַיָֻּקמוּ לְצַחֵק.

מלכים א יב, 29-28
וַיִּוָּעַץ הַמֶּלֶךְ וַיַּעַשׂ ׁשְנֵי עֶגְלֵי זָהָב וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם ַרב לָכֶם מֵעֲלוֹת יְרוּׁשָלִַם הִנֵּה אֱלֹהֶיךָ יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר 

הֶעֱלוּךָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. וַיָּשֶׂם אֶת הָאֶחָד בְּבֵית אֵל וְאֶת הָאֶחָד נָתַן בְָּדן.

בראשית טו, 9
וַיֹּאמֶר אֵלָיו קְחָה לִי עֶגְלָה מְׁשֻלֶּׁשֶת וְעֵז מְׁשֻלֶּׁשֶת וְאַיִל מְׁשֻלָּׁש וְתֹר וְגוֹזָל

ירמיהו לד, 18
ִּבְֵרי הַבְִּרית אֲׁשֶר כְָּרתוּ לְפָנָי הָעֵגֶל אֲׁשֶר  וְנָתַתִּי אֶת הָאֲנָׁשִים הָעֹבְִרים אֶת בְִּרתִי אֲׁשֶר לֹא הֵקִימוּ אֶת ד

כְָּרתוּ לִׁשְנַיִם וַיַּעַבְרוּ בֵּין בְּתָָריו

מלכים א י, 19
ָבֶת וּׁשְנַיִם אֲָריוֹת עֹמְִדים  ׁשֵׁש מַעֲלוֹת לַכִּסֵּה וְרֹאׁש עָגֹל לַכִּסֵּה מֵאַחֲָריו וְיָדֹת מִזֶּה וּמִזֶּה אֶל מְקוֹם הַּשׁ

אֵצֶל הַיָּדוֹת

LXX: προτομαὶ μόσχων (of a calf) τῷ θρόνῳ *

יחזקאל א, 7
וְַרגְלֵיהֶם ֶרגֶל יְׁשָָרה וְכַף ַרגְלֵיהֶם כְּכַף ֶרגֶל עֵגֶל וְנֹצְצִים כְּעֵין נְחֹׁשֶת קָלָל

מלכים א יב, 29-28
וַיִּוָּעַץ הַמֶּלֶךְ וַיַּעַשׂ ׁשְנֵי עֶגְלֵי זָהָב וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם ַרב לָכֶם מֵעֲלוֹת יְרוּׁשָלִַם הִנֵּה אֱלֹהֶיךָ יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר 

ָּבָר הַזֶּה לְחַּטָאת  הֶעֱלוּךָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. וַיָּשֶׂם אֶת הָאֶחָד בְּבֵית אֵל וְאֶת הָאֶחָד נָתַן בְָּדן. וַיְהִי הַד
 ]...[

מלכים א טז, 19
עַל חַּטֹאתָיו אֲׁשֶר חָטָא לַעֲשׂוֹת הַָרע בְּעֵינֵי יְהוָה לָלֶכֶת בְֶּדֶרךְ יָָרבְעָם וּבְחַּטָאתוֹ אֲׁשֶר עָשָׂה לְהַחֲטִיא 

אֶת יִשְָׂראֵל

מלכים א טז, 26
ֶֶּרךְ יָָרבְעָם בֶּן נְבָט וּבְחַּטָאתוֹ אֲׁשֶר הֶחֱטִיא אֶת יִשְָׂראֵל לְהַכְעִיס אֶת יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל  וַיֵּלֶךְ בְּכָל ד

בְּהַבְלֵיהֶם

מלכים ב י, 29
ַרק חֲטָאֵי יָָרבְעָם בֶּן נְבָט אֲׁשֶר הֶחֱטִיא אֶת יִשְָׂראֵל לֹא סָר יֵהוּא מֵאַחֲֵריהֶם עֶגְלֵי הַזָּהָב אֲׁשֶר בֵּית אֵל 

וַאֲׁשֶר בְָּדן
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מלכים ב יז, 6, 16
וָּרה וַיֹּׁשֶב אוֹתָם בַּחְלַח  וּר אֶת ׁשֹמְרוֹן וַיֶּגֶל אֶת יִשְָׂראֵל אַּשׁ בִּׁשְנַת הַתְּׁשִעִית לְהוֹׁשֵעַ לָכַד מֶלֶךְ אַּשׁ

וּבְחָבוֹר נְהַר גּוֹזָן וְעֵָרי מָָדי ]...[ וַיַּעַזְבוּ אֶת כָּל מִצְו ֹת יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם מַסֵּכָה שנים )ׁשְנֵי( 
ָמַיִם וַיַּעַבְדוּ אֶת הַבָּעַל. עֲגָלִים וַיַּעֲשׂוּ אֲׁשֵיָרה וַיִּׁשְתַּחֲווּ לְכָל צְבָא הַּשׁ

שמות לב, 6-1
וַיְַּרא הָעָם כִּי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה לֶָרֶדת מִן הָהָר וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים 

אֲׁשֶר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ כִּי זֶה מֹׁשֶה הָאִיׁש אֲׁשֶר הֶעֱלָנוּ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם לֹא יַָדעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ. וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם 
אַהֲרֹן ּפְָרקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲׁשֶר בְּאָזְנֵי נְׁשֵיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנֹתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי. וַיִּתְּפְָרקוּ כָּל הָעָם אֶת נִזְמֵי 

הַזָּהָב אֲׁשֶר בְּאָזְנֵיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶל אַהֲרֹן. וַיִּקַּח מִיָָּדם וַיָּצַר אֹתוֹ בַּחֶֶרט וַיַּעֲשֵׂהוּ עֵגֶל מַסֵּכָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה 
אֱלֹהֶיךָ יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר הֶעֱלוּךָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. וַיְַּרא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְָרא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג 

לַיהוָה מָחָר. וַיַּׁשְכִּימוּ מִמָּחֳָרת וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיַּגִּׁשוּ ׁשְלָמִים וַיֵּׁשֶב הָעָם לֶאֱכֹל וְׁשָתוֹ וַיָֻּקמוּ לְצַחֵק.

שמות לב 14-7
ֶֶּרךְ אֲׁשֶר  וַיְַדבֵּר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה לֶךְ ֵרד כִּי ׁשִחֵת עַמְּךָ אֲׁשֶר הֶעֱלֵיתָ מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. סָרוּ מַהֵר מִן הַד

צִוִּיתִם עָשׂוּ לָהֶם עֵגֶל מַסֵּכָה וַיִּׁשְתַּחֲווּ לוֹ וַיִּזְבְּחוּ לוֹ וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר הֶעֱלוּךָ מֵאֶֶרץ 
מִצְָריִם. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה ָראִיתִי אֶת הָעָם הַזֶּה וְהִנֵּה עַם קְׁשֵה עֶֹרף הוּא. וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי וְיִחַר 
אַּפִי בָהֶם וַאֲכַלֵּם וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל. וַיְחַל מֹׁשֶה אֶת ּפְנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו וַיֹּאמֶר לָמָה יְהוָה יֶחֱֶרה 

אַּפְךָ בְּעַמֶּךָ אֲׁשֶר הוֹצֵאתָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם בְּכֹחַ גָּדוֹל וּבְיָד חֲזָקָה. לָמָּה יֹאמְרוּ מִצְַריִם לֵאמֹר בְָּרעָה 
ָ. זְכֹר  הוֹצִיאָם לַהֲרֹג אֹתָם בֶּהִָרים וּלְכַלֹּתָם מֵעַל ּפְנֵי הָאֲָדמָה ׁשוּב מֵחֲרוֹן אַּפֶךָ וְהִנָּחֵם עַל הָָרעָה לְעַמֶּך

לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק וּלְיִשְָׂראֵל עֲבֶָדיךָ אֲׁשֶר נִׁשְבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ וַתְַּדבֵּר אֲלֵהֶם אְַרבֶּה אֶת זְַרעֲכֶם כְּכוֹכְבֵי 
ִּבֶּר  ָמָיִם וְכָל הָאֶָרץ הַזֹּאת אֲׁשֶר אָמְַרתִּי אֶתֵּן לְזְַרעֲכֶם וְנָחֲלוּ לְעֹלָם. וַיִּנָּחֶם יְהוָה עַל-הָָרעָה אֲׁשֶר ד הַּשׁ

לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ.

שמות כ, 2
אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲׁשֶר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם מִבֵּית עֲבִָדים לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחִֵרים עַל ּפָנָי

שמות כ, 3
ָמַיִם מִמַּעַל וַאֲׁשֶר בָּאֶָרץ מִתָּחַת וַאֲׁשֶר בַּמַּיִם מִתַּחַת לָאֶָרץ לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל וְכָל תְּמוּנָה אֲׁשֶר בַּּשׁ

שמות כ, 4
לֹא תִׁשְתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְֵדם כִּי אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֵל קַנָּא ּפֹקֵד עֲו ֹן אָבֹת עַל בָּנִים עַל ׁשִלֵּׁשִים 

וְעַל ִרבֵּעִים לְשֹׂנְאָי

שמות כ, 6
ָוְא לֹא תִּשָׂא אֶת ׁשֵם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַּשׁ
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שיעור 5: סכנת השמדה במדבר - מה מקור ההגנה? 
שמות לד, 9-1

ְּבִָרים אֲׁשֶר  ֻּחֹת אֶת הַד וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹׁשֶה ּפְסָל לְךָ ׁשְנֵי ֻלחֹת אֲבָנִים כִָּראׁשֹנִים וְכָתַבְתִּי עַל הַל
ֻּחֹת הִָראׁשֹנִים אֲׁשֶר ׁשִבְַּרתָּ. וֶהְיֵה נָכוֹן לַבֹּקֶר וְעָלִיתָ בַבֹּקֶר אֶל הַר סִינַי וְנִצַּבְתָּ לִי ׁשָם עַל  הָיוּ עַל הַל

רֹאׁש הָהָר. וְאִיׁש לֹא יַעֲלֶה עִמָּךְ וְגַם אִיׁש אַל יֵָרא בְּכָל הָהָר גַּם הַצֹּאן וְהַבָּקָר אַל יְִרעוּ אֶל מוּל הָהָר 
הַהוּא. וַיִּפְסֹל ׁשְנֵי ֻלחֹת אֲבָנִים כִָּראׁשֹנִים וַיַּׁשְכֵּם מֹׁשֶה בַבֹּקֶר וַיַּעַל אֶל הַר סִינַי כַּאֲׁשֶר צִוָּה יְהוָה 

אֹתוֹ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ ׁשְנֵי ֻלחֹת אֲבָנִים. וַיֵֶּרד יְהוָה בֶּעָנָן וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ ׁשָם וַיִּקְָרא בְׁשֵם יְהוָה. וַיַּעֲבֹר יְהוָה 
עַל ּפָנָיו וַיִּקְָרא יְהוָה יְהוָה אֵל ַרחוּם וְחַנּוּן אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וֶאֱמֶת. נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָו ֹן 

וָפֶׁשַע וְחַּטָאָה וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה ּפֹקֵד עֲו ֹן אָבוֹת עַל בָּנִים וְעַל בְּנֵי בָנִים עַל ׁשִלֵּׁשִים וְעַל ִרבֵּעִים. וַיְמַהֵר 
ּ. וַיֹּאמֶר אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אֲדֹנָי יֵלֶךְ נָא אֲדֹנָי בְּקְִרבֵּנוּ כִּי עַם קְׁשֵה  מֹׁשֶה וַיִּקֹּד אְַרצָה וַיִּׁשְתָּחו

 .ּ עֶֹרף הוּא וְסָלַחְתָּ לַעֲו ֹנֵנוּ וּלְחַּטָאתֵנוּ וּנְחַלְתָּנו

בבלי, ראש השנה יז, ע"ב
״וַיַּעֲבוֹר ה׳ עַל ּפָנָיו וַיִּקְָרא״. אָמַר ַרבִּי יוֹחָנָן: אִלְמָלֵא מִקְָרא כָּתוּב, אִי אֶפְׁשָר לְאוֹמְרוֹ. מְלַמֵּד 

ׁשֶנִּתְעַּטֵף הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא כִּׁשְלִיחַ צִבּוּר, וְהְֶראָה לוֹ לְמֹׁשֶה סֵֶדר תְּפִלָּה. אָמַר לוֹ: כׇּל זְמַן ׁשֶיִּשְָׂראֵל 
חוֹטְאִין — יַעֲשׂוּ לְפָנַי כַּסֵֶּדר הַזֶּה וַאֲנִי מוֹחֵל לָהֶם. 

״ה׳ ה׳״ — אֲנִי הוּא קוֶֹדם ׁשֶיֶּחְטָא הָאָָדם, וַאֲנִי הוּא לְאַחַר ׁשֶיֶּחְטָא הָאָָדם וְיַעֲשֶׂה תְּׁשוּבָה — ״אֵל 
ַרחוּם וְחַנּוּן״. 

אָמַר ַרב יְהוָּדה: בְִּרית כְּרוּתָה לִׁשְלֹׁש עֶשְֵׂרה מִדּוֹת ׁשֶאֵינָן חוֹזְרוֹת ֵריקָם, ׁשֶנֶּאֱמַר: ״הִנֵּה אָנֹכִי כּוֵֹרת 
בְִּרית״.

שיטת רבנו תם, אבן עזרא, רמב"ן )משה בן נחמן(
)א( ה'     )ב( ה' )ג( אל     )ד( רחום     )ה( וחנון  )ו( ארך אפים   )ז( ורב חסד     )ח( ורב אמת  )ט( 

נוצר חסד לאלפים     )י( נושא עוון     )יא( ונושא פשע     )יב( ונושא חטאה   )יג( ונקה
 

שיטת רמב"ם )משה בן מימון(
  )א( ה'    )ב( אל     )ג( רחום     )ד( וחנון )ה( ארך אפים     )ו( ורב חסד     

)ז( ואמת )ח( נוצר חסד לאלפים 
)ט( נושא עוון   )י( ונושא פשע     )יא( ונושא חטאה   )יב( ונקה     )יג( לא ינקה
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שיטת רמ"ק )משה קורדובירו( 
)א( אל     )ב( רחום     )ג( וחנון  )ד( ארך אפים     )ה( ורב חסד     )ו( ואמת  )ז( נוצר חסד לאלפים  
)יב( ונקה פשע     )יג(  )ח( נושא עוון     )ט( ונושא פשע     )י( ונושא חטאה    )יא( ונקה עוון 

ונקה חטאה

שיטת האר"י )יצחק לוריא(
 )א( אל     )ב( רחום     )ג( וחנון    )ד( ארך     )ה( אפים   )ו( ורב חסד     

)ז( ואמת   )ח( נוצר חסד     )ט( לאלפים  )י( נושא עוון     )יא( ופשע     )יב( וחטאה    )יג( ונקה

פירוש אבן עזרא לשמות לד 6
ויעבור. ואל תתמה בעבור שהשם קורא השם כי הוא לבדו יודע ודעת וידוע וזה דבר עמוק הוא 

מאד. 
אמר הגאון כי השם הראשון דבק עם "ויקרא". ואלו היה כן למה לא דבקו בעל הטעמים?

במדבר יד, 19-17
ִּבְַּרתָּ לֵאמֹר. יְהוָה אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד נֹשֵׂא עָו ֹן וָפָׁשַע וְנַקֵּה לֹא  ַּל נָא כֹּחַ אֲדֹנָי כַּאֲׁשֶר ד וְעַתָּה יִגְד

ֶּךָ וְכַאֲׁשֶר  יְנַקֶּה ּפֹקֵד עֲו ֹן אָבוֹת עַל בָּנִים עַל ׁשִלֵּׁשִים וְעַל ִרבֵּעִים. סְלַח נָא לַעֲו ֹן הָעָם הַזֶּה כְּגֶֹדל חַסְד
נָשָׂאתָה לָעָם הַזֶּה מִמִּצְַריִם וְעַד הֵנָּה.

ירמיה לב, 18
ֹ עֹשֶׂה חֶסֶד לַאֲלָפִים וּמְׁשַלֵּם עֲו ֹן אָבוֹת אֶל חֵיק בְּנֵיהֶם אַחֲֵריהֶם הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר יְהוָה צְבָאוֹת ׁשְמו

יואל ב, 13
וְקְִרעוּ לְבַבְכֶם וְאַל בִּגְֵדיכֶם וְׁשוּבוּ אֶל יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם כִּי חַנּוּן וְַרחוּם הוּא אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְנִחָם 

עַל הָָרעָה

יונה ד, 2
ַּמְתִּי לִבְרֹחַ  וַיִּתְּפַלֵּל אֶל יְהוָה וַיֹּאמַר אָנָּה יְהוָה הֲלוֹא זֶה ְדבִָרי עַד הֱיוֹתִי עַל אְַדמָתִי עַל כֵּן קִד

תְַּרׁשִיׁשָה כִּי יַָדעְתִּי כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְַרחוּם אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָָרעָה   

נחום א, 3-2
ֹיְבָיו. יְהוָה אֶֶרךְ אַּפַיִם  אֵל קַנּוֹא וְנֹקֵם יְהוָה נֹקֵם יְהוָה וּבַעַל חֵמָה נֹקֵם יְהוָה לְצָָריו וְנוֹטֵר הוּא לְא

ְַּרכּוֹ וְעָנָן אֲבַק ַרגְלָיו.  וּגְָדל כֹּחַ וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה יְהוָה בְּסוּפָה וּבִשְׂעָָרה ד
תהילים פו, 15

וְאַתָּה אֲדֹנָי אֵל ַרחוּם וְחַנּוּן אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וֶאֱמֶת

תהילים קג, 8
ַרחוּם וְחַנּוּן יְהוָה אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חָסֶד
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תהילים קיא, 4
זֵכֶר עָשָׂה לְנִפְלְאוֹתָיו חַנּוּן וְַרחוּם יְהוָה

תהילים קטז, 5
ִּיק וֵאלֹהֵינוּ מְַרחֵם חַנּוּן יְהוָה וְצַד

תהילים קמה, 8
חַנּוּן וְַרחוּם יְהוָה אֶֶרךְ אַּפַיִם וּגְָדל חָסֶד

נחמיה ט, 17
וַיְמָאֲנוּ לִׁשְמֹעַ וְלֹא זָכְרוּ נִפְלְאֹתֶיךָ אֲׁשֶר עָשִׂיתָ עִמָּהֶם וַיַּקְׁשוּ אֶת עְָרּפָם וַיִּתְּנוּ רֹאׁש לָׁשוּב לְעַבְֻדתָם 

בְּמְִריָם וְאַתָּה אֱלוֹהַּ סְלִיחוֹת חַנּוּן וְַרחוּם אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְלֹא עֲזַבְתָּם

תהילים עח, 41-17
וַיּוֹסִיפוּ עוֹד לַחֲטֹא לוֹ לַמְרוֹת עֶלְיוֹן בַּצִּיָּה. וַיְנַסּוּ אֵל בִּלְבָבָם לִׁשְאָל אֹכֶל לְנַפְׁשָם. וַיְַדבְּרוּ בֵּאלֹהִים 

אָמְרוּ הֲיוּכַל אֵל לַעֲרֹךְ ׁשֻלְחָן בַּמְִּדבָּר. הֵן הִכָּה צוּר וַיָּזוּבוּ מַיִם וּנְחָלִים יִׁשְטֹפוּהֲ גַם לֶחֶם יוּכַל תֵּת אִם 
יָכִין ׁשְאֵר לְעַמּוֹ. לָכֵן ׁשָמַע יְהוָה   וַיִּתְעַבָּר וְאֵׁש נִּשְׂקָה בְיַעֲקֹב וְגַם אַף עָלָה בְיִשְָׂראֵל. כִּי לֹא הֶאֱמִינוּ 

בֵּאלֹהִים וְלֹא בָטְחוּ בִּיׁשוּעָתוֹ. וַיְצַו ׁשְחָקִים מִמָּעַל    וְַדלְתֵי ׁשָמַיִם ּפָתָח. וַיַּמְטֵר עֲלֵיהֶם מָן לֶאֱכֹל 
ָמָיִם וַיְנַהֵג בְֻּעזּוֹ  וְּדגַן ׁשָמַיִם נָתַן לָמוֹ. לֶחֶם אַבִּיִרים אָכַל אִיׁש צֵיָדה ׁשָלַח לָהֶם לָשֹׂבַע. יַסַּע קִָדים בַּּשׁ
תֵימָן. וַיַּמְטֵר עֲלֵיהֶם כֶּעָפָר ׁשְאֵר וּכְחוֹל יַמִּים עוֹף כָּנָף. וַיַּּפֵל בְּקֶֶרב מַחֲנֵהוּ סָבִיב לְמִׁשְכְּנֹתָיו. וַיֹּאכְלוּ 
וַיִּשְׂבְּעוּ מְאֹד וְתַאֲוָתָם יָבִא לָהֶם. לֹא זָרוּ מִתַּאֲוָתָם עוֹד אָכְלָם בְּפִיהֶם. וְאַף אֱלֹהִים עָלָה בָהֶם וַיַּהֲרֹג 

בְּמִׁשְמַנֵּיהֶם וּבַחוֵּרי יִשְָׂראֵל הִכְִריעַ. בְּכָל זֹאת חָטְאוּ עוֹד וְלֹא הֶאֱמִינוּ בְּנִפְלְאוֹתָיו. וַיְכַל בַּהֶבֶל יְמֵיהֶם 
וּׁשְנוֹתָם בַּבֶּהָלָה. אִם הֲָרגָם וְּדָרׁשוּהוּ וְׁשָבוּ וְׁשִחֲרוּ אֵל. וַיִּזְכְּרוּ כִּי אֱלֹהִים צוָּרם וְאֵל עֶלְיוֹן גֹּאֲלָם. 

וַיְפַתּוּהוּ בְּפִיהֶם וּבִלְׁשוֹנָם יְכַזְּבוּ לוֹ. וְלִבָּם לֹא נָכוֹן עִמּוֹ וְלֹא נֶאֶמְנוּ בִּבְִריתוֹ. וְהוּא ַרחוּם יְכַּפֵר עָו ֹן 
וְלֹא יַׁשְחִית וְהְִרבָּה לְהָׁשִיב אַּפוֹ וְלֹא יָעִיר כָּל חֲמָתוֹ. וַיִּזְכֹּר כִּי בָשָׂר הֵמָּה רוּחַ הוֹלֵךְ וְלֹא יָׁשוּב. כַּמָּה 

.ּ יַמְרוּהוּ בַמְִּדבָּר יַעֲצִיבוּהוּ בִּיׁשִימוֹן. וַיָּׁשוּבוּ וַיְנַסּוּ אֵל וּקְדוֹׁש יִשְָׂראֵל הִתְוו

שמות לב, 11
וַיְחַל מֹׁשֶה אֶת ּפְנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו וַיֹּאמֶר לָמָה יְהוָה יֶחֱֶרה אַּפְךָ בְּעַמֶּךָ אֲׁשֶר הוֹצֵאתָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם בְּכֹחַ 

גָּדוֹל וּבְיָד חֲזָקָה

תהילים עח, 41-17
וַיּוֹסִיפוּ עוֹד לַחֲטֹא לוֹ לַמְרוֹת עֶלְיוֹן בַּצִּיָּה. וַיְנַסּוּ אֵל בִּלְבָבָם לִׁשְאָל אֹכֶל לְנַפְׁשָם. וַיְַדבְּרוּ בֵּאלֹהִים 

אָמְרוּ הֲיוּכַל אֵל לַעֲרֹךְ ׁשֻלְחָן בַּמְִּדבָּר. הֵן הִכָּה צוּר וַיָּזוּבוּ מַיִם וּנְחָלִים יִׁשְטֹפוּהֲ גַם לֶחֶם יוּכַל תֵּת אִם 
יָכִין ׁשְאֵר לְעַמּוֹ. לָכֵן ׁשָמַע יְהוָה   וַיִּתְעַבָּר וְאֵׁש נִּשְׂקָה בְיַעֲקֹב וְגַם אַף עָלָה בְיִשְָׂראֵל. כִּי לֹא הֶאֱמִינוּ 

בֵּאלֹהִים וְלֹא בָטְחוּ בִּיׁשוּעָתוֹ. וַיְצַו ׁשְחָקִים מִמָּעַל    וְַדלְתֵי ׁשָמַיִם ּפָתָח. וַיַּמְטֵר עֲלֵיהֶם מָן לֶאֱכֹל 
ָמָיִם וַיְנַהֵג בְֻּעזּוֹ  וְּדגַן ׁשָמַיִם נָתַן לָמוֹ. לֶחֶם אַבִּיִרים אָכַל אִיׁש צֵיָדה ׁשָלַח לָהֶם לָשֹׂבַע. יַסַּע קִָדים בַּּשׁ
תֵימָן. וַיַּמְטֵר עֲלֵיהֶם כֶּעָפָר ׁשְאֵר וּכְחוֹל יַמִּים עוֹף כָּנָף. וַיַּּפֵל בְּקֶֶרב מַחֲנֵהוּ סָבִיב לְמִׁשְכְּנֹתָיו. וַיֹּאכְלוּ 



24

ד"ר גילי קוגלרעם בהתהוות: ריבוי מסורות בדברי ימי המדבר

וַיִּשְׂבְּעוּ מְאֹד וְתַאֲוָתָם יָבִא לָהֶם. לֹא זָרוּ מִתַּאֲוָתָם עוֹד אָכְלָם בְּפִיהֶם. וְאַף אֱלֹהִים עָלָה בָהֶם וַיַּהֲרֹג 
בְּמִׁשְמַנֵּיהֶם וּבַחוֵּרי יִשְָׂראֵל הִכְִריעַ. בְּכָל זֹאת חָטְאוּ עוֹד וְלֹא הֶאֱמִינוּ בְּנִפְלְאוֹתָיו. וַיְכַל בַּהֶבֶל יְמֵיהֶם 

וּׁשְנוֹתָם בַּבֶּהָלָה. אִם הֲָרגָם וְּדָרׁשוּהוּ וְׁשָבוּ וְׁשִחֲרוּ אֵל. וַיִּזְכְּרוּ כִּי אֱלֹהִים צוָּרם וְאֵל עֶלְיוֹן גֹּאֲלָם. 
וַיְפַתּוּהוּ בְּפִיהֶם וּבִלְׁשוֹנָם יְכַזְּבוּ לוֹ. וְלִבָּם לֹא נָכוֹן עִמּוֹ וְלֹא נֶאֶמְנוּ בִּבְִריתוֹ. וְהוּא ַרחוּם יְכַּפֵר עָו ֹן 

וְלֹא יַׁשְחִית וְהְִרבָּה לְהָׁשִיב אַּפוֹ וְלֹא יָעִיר כָּל חֲמָתוֹ. וַיִּזְכֹּר כִּי בָשָׂר הֵמָּה רוּחַ הוֹלֵךְ וְלֹא יָׁשוּב. כַּמָּה 
.ּ יַמְרוּהוּ בַמְִּדבָּר יַעֲצִיבוּהוּ בִּיׁשִימוֹן. וַיָּׁשוּבוּ וַיְנַסּוּ אֵל וּקְדוֹׁש יִשְָׂראֵל הִתְוו

דברים ד, 31-30
ְּבִָרים הָאֵלֶּה בְּאַחֲִרית הַיָּמִים וְׁשַבְתָּ עַד יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְׁשָמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. כִּי אֵל  בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַד

ַרחוּם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא יְַרּפְךָ וְלֹא יַׁשְחִיתֶךָ וְלֹא יִׁשְכַּח אֶת בְִּרית אֲבֹתֶיךָ אֲׁשֶר נִׁשְבַּע לָהֶם. 
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אתרחסיס, סיפור מבול בבלי

בתרגום ש. שפרה ויעקב קליין, אתרחסיס, סיפור מבול בבלי "בימים הרחוקים ההם" )עם עובד, 
)2004

לוח 1, שורות 192 – 203 
קראו לאלה וישאלוה, 

למילדת האלים, החכמה, ממי, 

את 'רחם רבה', בוראת בני האדם, 
בראי יצור, לּו ימשוך בעול, 

בעול ימשוך, במלאכת אנליל, 
סבל האלים – האדם ישא!" 

פתחה ננתו את פיה, 
ותאמר לאלים הגדולים: 
"לא בידי הכח לעשות, 

ביד אנכי ניתנה המלאכה. 
הוא-הוא יטהר-כל 

טיט לּו יתן לי ואָנֹכִי אעשה!"

לוח 2, שורות 1 – 11 
טרם יעברו מאתים ואלף שנה, 
ותפרץ הארץ, האנשים התרבו, 

הארץ נהמה כמו פר, 
מכל שאונם נבהל האל. 

שמע אנליל צעקתם,
אמר אל האלים הגדולים: 

"כבדה צעקת בני-האדם,
מקול שאונם נדדה שנתי. 

הַכריתו לאנשים מזון, 
לּו ימעט ירק )לשבור( רעבונם

אדד יגרע גשמיו." 


