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"וידעת את ה'"
מבנה ומשמעות בספר שמות
 )1המבנה של ספר שמות.
א .פרקים א-טו :יציאת מצרים
[פרקים טז-יח:
 תלונות במדבר
 מלחמת עמלק
 יתרו ומערכת המשפט]
ב .פרקים יט -כד :מתן תורה
ג .פרקים כה-מ :בניית המשכן (וחטא העגל)
 )2רמב"ן :הקדמה לספר שמות
וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים ,כי היו בארץ
לא להם נבוכים במדבר ,וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא
והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם ,שהיה סוד אלוה עלי
אהליהם ,והם הם המרכבה (ב"ר מז ו) ,ואז נחשבו גאולים .ולכן נשלם הספר
הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד (להלן מ לה):
 )3שמות י"ח ,ה'
ֹשה אֶ ל־הַ ִמ ְד ָּ֗ ָּבר אֲ ֶשר־הֶׁ֛ ּוא חֹ נֶ ֵ֥ה ָּ ּ֖שם
ֹשה ּובָּ נָּ ֵ֥יו ו ְִא ְשתּ֖ ֹו אֶ ל־מ ֶ ֶׁ֑
(ה) ַוי ָֹּ֞ב ֹא י ְִת ֨רֹו חֹ ֵ֥תן מ ֶ ֶׁ֛
ַ ֵ֥הר הָּ אֱ ֹלהֽ ים:
שמות י"ט ,ב'
ן־שם י ְִש ָּר ּ֖אל נֶ ֵַֽ֥גֶד הָּ ָּ ֽהר:
ידים ַו ָּי ֹ֨באּוּ֙ ִמ ְד ַ ֣בר ִסי ַַ֔ני ַ ֽוַֽיַחֲ ּ֖נּו בַ ִמ ְד ָּ ֶׁ֑בר ו ִ ַֽיחַ ָּ ֵ֥
(ב) וַיִ ְס ֣עּו מ ְר ִפ ִ ָּ֗
 )4שמות י"ח ,ט"ו-ט"ז
ֹלהים( :טז) כִ י י ְִהיֶה לָּ הֶ ם ָּדבָּ ר
ֹשה ְלחֹ ְתנֹו כִ י יָּב ֹא אלַ י הָּ עָּ ם ִל ְדרֹש אֱ ִ -
(טו) וַי ֹאמֶ ר מ ֶ
ֹלהים וְאֶ ת תֹור ָֹּתיו:
ְהֹוד ְע ִתי אֶ ת חֻ קי הָּ אֱ ִ -
ְשפַ ְט ִתי בין ִאיש ּובין רעהּו ו ַ
בָּ א אלַ י ו ָּ
 )5זבחים קטז.
דאיתמר בני ר' חייא ור' יהושע בן לוי חד אמר יתרו קודם מתן תורה היה וחד
אמר יתרו אחר מתן תורה היה.
 )6אבן עזרא יח:א
וישמע יתרו .הזכיר למעלה דבר עמלק כי לרפידים בא .והיתה ראויה פרשת
בחדש השלישי להיותה כתובה אחר דבר עמלק .כי שם כתוב ויסעו מרפידים
ויבאו מדבר סיני .אם כן למה נכנס דברי יתרו בין שתי הפרשיות .והגאון אמר
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כי יתרו בא אל מדבר סיני לפני מתן תורה .ולפי דעתי שלא בא רק בשנה השנית
אחר שהוקם המשכן .כי כתוב בפרשה עולה וזבחים לא-להים .ולא הזכיר שבנה
מזבח חדש .ועוד כתיב והודעתי את חקי הא-להים ואת תורותיו .והנה זה אחר
מתן תורה והעד הנאמן על דברי .כי כן כתוב אל המדבר אשר הוא חונה שם הר
האלהים ....ועתה אפרש למה נכנסה פרשת יתרו במקום הזה .בעבור
שהזכיר למעלה הרעה שעשה עמלק לישראל הזכיר כנגדו הטובה שעשה יתרו
לישראל ונתן להם עצה טובה ונכונה למשה ולישראל .ומשה אמר לו והיית לנו
לעינים והטעם שהאיר עיניהם .ושאול אמר ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל.
ובעבור שכתוב למעלה מלחמה ליי' בעמלק .שישראל חייבים להלחם בו כאשר
יניח השם להם .הזכיר דבר יתרו כי הם היו עם גוי עמלק שיזכירו ישראל חסד
אביהם ולא יגעו בזרעו.
 )7טבלת השוואה בין סיפור עמלק לבין סיפור יתרו:
עמלק (שמות יז:ח-טז):
ויבא עמלק וילחם
בחר לנו אנשים
וצא הלחם
מחר
אנכי נצב
וידי משה כבדים
וישב עליה
עד בא השמש
מלחמה לה' בעמלק מדר דר

יתרו (שמות יח):
ויבא יתרו...לשלום
ויבחר משה אנשי חיל
ויצא משה...לשלום
ויהי ממחרת
וכל העם נצב עליך
כי כבד ממך הדבר
וישב משה
מן הבקר עד הערב
וגם כל העם הזה על מקומו יבא
בשלום

 )8רד"ק שופטים פרק א
ופרשת וישמע יתרו שלא במקומה נכתבה לחבר דבר יתרו עם דבר עמלק כי
עמלק הרע לישראל בצאתם ממצרים והצר להם לפיכך שמר לו הקב"ה הדבר
עד סוף כל הדורות כמו שכתוב מלחמה לה' בעמלק מדור דור ויתרו הטיב
לישראל ושמח בטובתם והטיב להם בעצתו ושמר לו הקב"ה הטובה עד סוף כל
הדורות כי הנה אומר שישבו עם בני יהודה ונתנו להם מקום לשבת בארצם.
 )9שמות רבה טו:י
וכי לא היה הקדוש ברוך הוא יכול להציל ישראל מיד מצרים במכה ראשונה אלא
לקיים מה שנאמר (איוב יב ,כג) משגיא לגוים ויאבדם וכתיב (שם שם ,כד) מסיר
לב ראשי עם הארץ ומהו כן שאמר ה' הצדיק.
 )10שמות ו' ,ו'-ז'
אתי אֶ ְת ֶָּ֗כם ִמ ַ ּ֙תחַ תּ֙ ִס ְבֹל֣ ת ִמצְ ַ ַ֔ריִם ו ְִהצַ ְל ִ ֵ֥תי
מר ִל ְבנֽי־ י ְִש ָּרא ֘ל אֲ ִנ֣י יְקֹ ָּו ֒ק וְהֹוצ ִ ֣
(ו) לָּ ֹ֞כן אֱ ֵ֥ ֹ
ּוב ְשפָּ ִ ּ֖טים גְ ד ִ ֹֽלים( :ז) וְלָּ ַק ְח ֨ ִתי אֶ ְתכֶ ֵ֥ם
אֶ ְתכֶ ּ֖ם מ ֲעב ָֹּד ָּ ֶׁ֑תם ְוגָּאַ ְל ִ ִּ֤תי אֶ ְתכֶםּ֙ ִבזְ ֣רֹועַ נְ טּו ַָּ֔יה ִ
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מֹוציא אֶ ְת ֶַ֔כם ִמ ַ ּ֖תחַ ת
יכם הַ ִ ֣
יד ְע ֶּ֗תם ִּ֣כי אֲ ִ֤ני יְקֹ וָק֙ אֱ לִּ֣ ֵה ֶ֔
אֹלהים ִֽו ַ
ֵ֥יתי לָּ כֶ ּ֖ם ֽל ִ ֶׁ֑
ִליּ֙ ְלעַָּ֔ ם וְהָּ יִ ִ
ִס ְבלֵ֥ ֹות ִמצְ ָּ ֽריִם:
 )11שמות ז' ,ג'-ה'
ת־מֹופ ַ ּ֖תי ְב ֶ ֵ֥א ֶרץ ִמצְ ָּ ֽריִם( :ד)
ְ
ֹתי וְאֶ
יתי אֶ ת־אֹ ת ַ ֶׁ֛
(ג) וַאֲ ִנֵ֥י אַ ְק ֶ ּ֖שה אֶ ת־ל֣ב פַ ְרעֶֹׁ֑ ה ו ְִה ְרב ִ ִ֧
אֹתי אֶ ת־עַ ִ ִּ֤מי
אתי אֶ ת־צִ ְב ַ֜ ַ
ו ְֽל ֹא־י ְִש ַ ִּ֤מע אֲ לכֶםּ֙ פַ ְרעַֹ֔ ה ְונ ַָּת ִ ֵ֥תי אֶ ת־י ִ ָּּ֖די ְב ִמצְ ָּ ֶׁ֑ריִם וְהֹוצ ֨ ִ
ְבנֽי־ י ְִש ָּרא ּ֙ל מ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ַ֔ריִם ִב ְשפָּ ִ ּ֖טים גְ ד ִ ֹֽלים( :ה) וְי ְָד ִ֤עּו מצְ ַ ֙רים֙ ִֽכי־אֲ ִּ֣ני יְקֹ ֶָ֔וק ִבנְ טֹ ִ ֵ֥תי
תֹוכם:
ת־בנֽי־י ְִש ָּר ּ֖אל ִמ ָּ ֽ
ְ
אתי אֶ
ל־מצְ ָּ ֶׁ֑ריִם וְהֹוצ ִ ֵ֥
אֶ ת־י ִ ָּּ֖די עַ ִ
 )12שמות ה' ,ב'
אמר פַ ְרעַֹ֔ ה ִ ִּ֤מי יְקֹ וָּקּ֙ אֲ ֶ ֣שר אֶ ְש ַ ֣מע ְבקֹ ַ֔לֹו ְל ַש ַלּ֖ח אֶ ת־י ְִש ָּר ֶׁ֑אל ִ֤ל ֹא י ַ ָ֙ד ְעתי֙
(ב) ֣וַי ֹ ֶ
את־יְקֹ ֶָ֔וק וְגַ ֵ֥ם אֶ ת־ י ְִש ָּר ּ֖אל ֵ֥ל ֹא אֲ ַש ֽלחַ :
 )13שמות י"ח ,ט'-י"א
ּטֹובה אֲ ֶשר־עָּ ָּ ֵ֥שה יְקֹ וָּ ּ֖ק ְלי ְִש ָּר ֶׁ֑אל אֲ ֶ ֵ֥שר ִהצִ ילּ֖ ֹו ִמיַ ֵ֥ד ִמצְ ָּ ֽריִם :
(ט) ו ִ ַ֣יחַ ְד י ְִת ַ֔רֹו עַַ֚ ל כָּל־הַ ַ֔ ָּ
ּומיַ ֣ד פַ ְרעֶֹׁ֑ ה אֲ ֶ ִּ֤שר ִהצִ י ּ֙ל
(י) וַי ֹאמֶ ר֘ י ְִתר ֹ֒ו בָּ ֣רּוְך יְקֹ ַָּ֔וק אֲ ֶ֨שר ִה ִ ֵ֥ציל אֶ ְתכֶ ֶׁ֛ם ִמיַ ֵ֥ד ִמצְ ַ ּ֖ריִם ִ
להים ִ ֣כי
ָל־האֱ ִ֑
י־גָדֹול יְקֹ וָ ָ֖ק מכ ָ
ַד־מצְ ָּ ֽריִם (:יא) עַ ָ ִּ֣תה י ֶַָ֔ד ְעתי ִֽכ ֥
אֶ ת־הָּ עַָּ֔ ם ִמ ַ ּ֖תחַ ת י ִ
יהם:
בַ ָּד ַ֔ ָּבר אֲ ֶ ֵ֥שר ז ָּּ֖דּו עֲל ֶ ֽ
 )14שמות ט"ז ,ו'-ז'
הֹוציא א ְתכָ֖ם
֥
יד ְע ֶ֕תם ִּ֧כי יְקֹ וָ ָ֛ק
ָּל־בנּ֖י י ְִש ָּר ֶׁ֑אל ֶ֕ערב ִֽו ַ
ֹשהּ֙ וְאַ הֲ ַֹ֔רן ֶ ֽאל־כ ְ
אמר מ ֶ
(ו) ִּ֤וַי ֹ ֶ
ת־ת ֻלנֹתיכֶ ּ֖ם עַ ל־יְקֹ וָּ ֶׁ֑ק
ְ
יתםּ֙ אֶ ת־כְ ֣בֹוד יְקֹ ַָּ֔וק ְב ָּש ְמ ֵ֥עֹו אֶ
ֵמ ֥ארץ מצְ ָ ִֽרים( :ז) ּו ָֹּ֗ב ֶקר ְּור ִא ֶ
וְנַ ְ֣חנּו ַ֔ ָּמה ִ ֵ֥כי תלונו ַת ִ ּ֖לינּו עָּ ֽלינּו:
 )15שמות ט"ז ,י"א-י"ב
ת־תלּונ ֹ֘ת ְבנ֣י י ְִש ָּראל ֒ ַד ֨בר אֲ ל ַ֜ ֶהם
ְ
מר( :יב) ָּש ָּ֗ ַמ ְע ִתי אֶ
ֹשה לא ֽ ֹ
(יא) ַוי ְַד ֵ֥בר יְקֹ וָּ ּ֖ק אֶ ל־מ ֶ ֵ֥
יד ְע ֶ֕תם ָ֛כי אֲ ֥ני יְקֹ וָ ָ֖ק
עּו־לחם ִֽו ַ
ָ ִ֑
לא ָֹּ֗מר ִּ֤בין ָּ ֽהעַ ְר ַּ֙ביִםּ֙ ת ֹאכְ ל֣ ּו בָּ ַָּ֔שר ּובַ ָֹ֖בקר ת ְש ְב
יכם:
לה ִֽ
אֱ ֵ
 )16שמות י"ז ,ז'
ַסֹתם אֶ ת־יְקֹ וָּקּ֙
ל־ריב׀ ְבנ֣י י ְִש ָּר ָּ֗אל וְעַ֨ ל נ ָּ ִּ֤
יבה עַ ִ ֣
ּומ ִר ָּ ֶׁ֑
(ז) וַיִ ְק ָּראּ֙ ֣ש ם הַ ָּמ ַ֔קֹום ַמ ָּ ּ֖סה ְ
ם־אין:
לא ַֹ֔מר הֲ יֵ ִּׁ֧ש יְקֹ וָ ָ֛ק ְבק ְר ֵ ָ֖בנּו א ָ ִֽ
 )17שמות ח' ,י"ח
והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב
למען תדע כי אני יקוק בקרב הארץ:
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 )18רמב"ן שמות ו:ז
ולקחתי אתכם לי לעם .בבואכם אל הר סיני ותקבלו התורה ,כי שם נאמר
(יט:ה) והייתם לי סגולה:
 )19אבן עזרא שמות ו:ז
ולקחתי אתכם לי לעם כאשר תקבלו את התורה על הר סיני.
 )20מדרש הגדול שמות
והייתי לכם לאלקים :על מנת כן אני מוציא אתכם ממצרים על מנת שתקבלו
עליכם את עול מלכותי ותקדשו את שמי ברבים.
 )21שמות כ"ט ,ל"ט-מ"ו
ֲשה ֵ֥בין הָּ עַ ְר ָּ ֽביִם( :מ)
ֲשה בַ ֶֹׁ֑ב ֶקר וְאתּ֙ הַ כֶ ֣בֶ ש הַ ש ַ֔ ִני ַתע ֶ ּ֖
(לט) אֶ ת־הַ כֶ ֵ֥בֶ ש הָּ אֶ ָּ ּ֖חד ַתע ֶ ֣
יעת הַ ִ ּ֖הין יָּ ֶַֽׁ֑יִן לַ כֶ ּ֖בֶ ש הָּ אֶ ָּ ֽחד:
ו ְִע ָּש ֹ֨רן סַֹ֜ לֶ ת בָּ ֨לּול ְב ֶ ִּ֤שמֶ ן כ ִָּתיתּ֙ ֶ ֣ר בַ ע הַ ַ֔ ִהין ו ְֵ֕נסֶ ְך ְר ִב ִ ֵ֥
ֲשה־לַָּ֔ ה
ֲשה ֣בין הָּ עַ ְר ָּ ֶׁ֑ביִם כְ ִמנְ חַ֨ ת הַ ִֹּ֤ב ֶקר ּוכְ נִ ְסכָּהּ֙ ַ ֽתע ֶ
(מא) וְאתּ֙ הַ כֶ ֣בֶ ש הַ ש ַ֔ ִני ַתע ֶ ּ֖
ל־מֹועד ִל ְפנ֣י יְקֹ וָּ ֶׁ֑ק
ּ֖
ְל ֣ריחַ נִ יחַֹ֔ חַ ִא ֶ ּ֖שה לַ יקֹ ָּוֽק( :מב) עֹ ַלִּ֤ת ָּת ִמידּ֙ ְל ֹד ֹ֣רתי ֶַ֔כם ֶ ֵ֥פ ַתח אֹֽ הֶ
אֲ ֶ֨שר ִאּו ִָּּ֤עד לָּ כֶםּ֙ ַָּ֔ש ָּמה ְל ַד ֵ֥בר א ֶלּ֖יָך ָּ ֽשם( :מג) ְונֹעַ ְד ִ ֵ֥תי ָּ ּ֖ש ָּמה ִל ְבנ֣י י ְִש ָּר ֶׁ֑אל וְנִ ְק ַ ּ֖דש
מֹועד וְאֶ ת־הַ ִמזְ ֶׁ֑בחַ וְאֶ ת־אַ הֲ ִֹ֧רן וְאֶ ת־בָּ נָּ ֶׁ֛יו אֲ ַק ּ֖דש
ּ֖
ִבכְ ב ִ ֹֽדי( :מד) ו ְִק ַד ְש ִ ֶׁ֛תי אֶ ת־אֵֹ֥ הֶ ל
אלהים( :מו) ְוי ְָד ֶּ֗עּו ִּ֣כי אֲ ִ֤ני
ִֽ
ְשכַנְ ַ֔ ִתי ְב ּ֖תֹוְך ְבנ֣י י ְִש ָּר ֶׁ֑אל וְהָ י֥יתי לָ ָ֖הם לֵ
ְלכ ֵַ֥הן ִ ֽלי( :מה) ו ָּ ֣
הֹוצאתי אֹ ָ ָ֛תם ֵמ ֥ארץ מצְ ַ ָ֖רים ְל ָׁשכְ ִּ֣ני ְבתֹוכָ ִ֑ם אֲ ִנּ֖י יְקֹ וָּ ֵ֥ק
ֵ ִּ֧
יהם אֲ ֶׁׁ֨שר
יְקֹ וָק֙ אֱ לִּ֣ ֵה ֶ֔
יהם :פ
אֱ ֹלק ֶ ֽ

