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 "וידעת את ה'"
 בספר שמות מבנה ומשמעות 

 
 המבנה של ספר שמות.( 1
 

 טו: יציאת מצרים-א. פרקים א
 

 יח:-]פרקים טז

 תלונות במדבר 

 מלחמת עמלק 

 ]יתרו ומערכת המשפט 
 

 כד: מתן תורה -ב. פרקים יט
 

 מ: בניית המשכן )וחטא העגל(-ג. פרקים כה
 

 דמה לספר שמותקרמב"ן: ה( 2
אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ  וכשיצאו ממצרים

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 

 ה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד )להלן מ לה(: הז
 

 שמות י"ח, ה' (3
ם  ּ֖ ּוא ֹחֶנֵ֥ה שָּ ר ֲאֶשר־הֶׁ֛ ה ֶאל־ַהִמְדבָָּּ֗ ֹו ֶאל־ֹמֶשֶׁ֑ ֵ֥יו ְוִאְשתּ֖ נָּ ה ּובָּ ן ֹמֶשֶׁ֛ ֵ֥ א ִיְת֨רֹו ֹחת  ֹֹ֞ ב )ה( ַויָּ

ֱאֹלֽהים: ר הָּ  ַהֵ֥
 

 שמות י"ט, ב'
ים ְרִפיִדָּ֗ ר: )ב( ַוִיְס֣עּו מ  ֽ הָּ ל ֶנֵֶַֽ֥גד הָּ ּ֖ א  ם ִיְשרָּ ֵ֥ ַחן־שָּ ר ַוִיֽ ֶׁ֑ ּו ַבִמְדבָּ ַַֽיֲחנּ֖ י ַוֽ ר ִסיַנַ֔ אּוּ֙ ִמְדַב֣ ֹב֨  ַויָּ

 
 ט"ז-שמות י"ח, ט"ו (4

ם ִלְדֹרש אֱ  עָּ ַלי הָּ ר  ֹלִהים:-)טו( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ְלֹחְתנֹו ִכי יָּבֹא א  בָּ ֶהם דָּ )טז( ִכי ִיְהֶיה לָּ
ַפְטִתי ב   ַלי ְושָּ א א  אֱ בָּ י הָּ הּו ְוהֹוַדְעִתי ֶאת ֻחק  ע  ין ר  יו:-ין ִאיש ּוב   ֹלִהים ְוֶאת תֹוֹרתָּ

 
 זבחים קטז.  (5

דאיתמר בני ר' חייא ור' יהושע בן לוי חד אמר יתרו קודם מתן תורה היה וחד 
 .אמר יתרו אחר מתן תורה היה

 
 אבן עזרא יח:א (6

בא. והיתה ראויה פרשת הזכיר למעלה דבר עמלק כי לרפידים  וישמע יתרו.
בחדש השלישי להיותה כתובה אחר דבר עמלק. כי שם כתוב ויסעו מרפידים 

. והגאון אמר אם כן למה נכנס דברי יתרו בין שתי הפרשיותויבאו מדבר סיני. 
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כי יתרו בא אל מדבר סיני לפני מתן תורה. ולפי דעתי שלא בא רק בשנה השנית 
להים. ולא הזכיר שבנה -עולה וזבחים לאאחר שהוקם המשכן. כי כתוב בפרשה 

להים ואת תורותיו. והנה זה אחר -מזבח חדש. ועוד כתיב והודעתי את חקי הא
מתן תורה והעד הנאמן על דברי. כי כן כתוב אל המדבר אשר הוא חונה שם הר 

בעבור  ועתה אפרש למה נכנסה פרשת יתרו במקום הזה.האלהים.... 
ק לישראל הזכיר כנגדו הטובה שעשה יתרו שהזכיר למעלה הרעה שעשה עמל

ונתן להם עצה טובה ונכונה למשה ולישראל. ומשה אמר לו והיית לנו לישראל 
לעינים והטעם שהאיר עיניהם. ושאול אמר ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. 
ובעבור שכתוב למעלה מלחמה ליי' בעמלק. שישראל חייבים להלחם בו כאשר 

ר דבר יתרו כי הם היו עם גוי עמלק שיזכירו ישראל חסד יניח השם להם. הזכי
 אביהם ולא יגעו בזרעו. 

 
 טבלת השוואה בין סיפור עמלק לבין סיפור יתרו: (7

 

 טז(:-עמלק )שמות יז:ח יתרו )שמות יח(:

 ויבא עמלק וילחם ויבא יתרו...לשלום

 בחר לנו אנשים ויבחר משה אנשי חיל

 וצא הלחם ויצא משה...לשלום

 מחר ויהי ממחרת

 אנכי נצב וכל העם נצב עליך

 וידי משה כבדים כי כבד ממך הדבר

 וישב עליה וישב משה

 עד בא השמש מן הבקר עד הערב

וגם כל העם הזה על מקומו יבא 
 בשלום

 מלחמה לה' בעמלק מדר דר

 
 רד"ק שופטים פרק א  (8

דבר עמלק כי ופרשת וישמע יתרו שלא במקומה נכתבה לחבר דבר יתרו עם 
והצר להם לפיכך שמר לו הקב"ה הדבר  בצאתם ממצריםעמלק הרע לישראל 

הטיב עד סוף כל הדורות כמו שכתוב מלחמה לה' בעמלק מדור דור ויתרו 
ושמח בטובתם והטיב להם בעצתו ושמר לו הקב"ה הטובה עד סוף כל לישראל 

 שבת בארצם. הדורות כי הנה אומר שישבו עם בני יהודה ונתנו להם מקום ל
 
 שמות רבה טו:י( 9

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.
 

 ז'-שמות ו', ו' (10
י־ ֽ ר ִלְבנ  ן ֱאֹמֵ֥ כ ֹ֞ י )ו( לָּ ִים ְוִהַצְלִתֵ֥ ַחתּ֙ ִסְבֹ֣לת ִמְצַרַ֔ ם ִמַתּ֙ י ֶאְתֶכָּ֗ אִת֣ י ְיֹקוָּ֒ק ְוהֹוצ  ֘ל ֲאִנ֣ א  ִיְשרָּ

ים ים ְגֹדִלֽ ִטּ֖ ה ּוִבְשפָּ י ֶאְתֶכםּ֙ ִבְז֣רֹוַע ְנטּויַָּ֔ ַאְלִתִּ֤ ם ְוגָּ ֶׁ֑ תָּ ֲעֹבדָּ י ֶאְתֶכֵ֥ם  :ֶאְתֶכּ֖ם מ  ַקְחִת֨ )ז( ְולָּ
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אֹלִהֶׁ֑  ֽ ֶכּ֖ם ל  יִתי לָּ ִיֵ֥ ם ְוהָּ םים ִליּ֙ ְלעַָּ֔ ֵהיכ ֶ֔ י ְיֹקָו֙ק ֱאלִּ֣ ִ֤ י ֲאנ  ִּ֣ ם כ  יַדְעת ֶּ֗ ִֽ ַחת  ו  ם ִמַתּ֖ יא ֶאְתֶכַ֔ ַהמֹוִצ֣
ִים ֽ ֹות ִמְצרָּ  :ִסְבלֵ֥

 
 ה'-שמות ז', ג'( 11

 ֽ ֶרץ ִמְצרָּ י ְבֶאֵ֥ י ְוֶאת־מֹוְפַתּ֖ י ֶאת־ֹאֹתַתֶׁ֛ יִתִ֧ ה ְוִהְרב  ב ַפְרֹעֶׁ֑ ֣ ה ֶאת־ל  י ַאְקֶשּ֖ ִים: )ד( )ג( ַוֲאִנֵ֥
י  י ֶאת־ַעִמִּ֤ י ֶאת־ִצְבֹאַתַ֜ אִת֨ ִים ְוהֹוצ  ֶׁ֑ י ְבִמְצרָּ י ֶאת־יִָּדּ֖ ה ְונַָּתִתֵ֥ ֶכםּ֙ ַפְרֹעַ֔ ע ֲאל  א־ִיְשַמִּ֤ ֹֽ ְול

ים: )ה( ו ים ְגֹדִלֽ ִטּ֖ ִים ִבְשפָּ ֶרץ ִמְצַרַ֔ ֶא֣ לּ֙ מ  א  י־ ִיְשרָּ ֽ ק ְבנ  י ְיֹקָוֶ֔ ִּ֣ י־ֲאנ  ִֽ ֙ם כ  י  ְצַר֙ ּו מ  י ְָיְדעִ֤ ִבְנֹטִתֵ֥
ם:ֶאת־יִָּדּ֖  ֽ ל ִמתֹוכָּ ּ֖ א  י־ִיְשרָּ ֽ י ֶאת־ְבנ  אִתֵ֥ ִים ְוהֹוצ  ֶׁ֑  י ַעל־ִמְצרָּ

 
 שמות ה', ב'( 12

ל  ֶׁ֑ א  ֹו ְלַשַלּ֖ח ֶאת־ִיְשרָּ ע ְבֹקלַ֔ ר ֶאְשַמ֣ י ְיֹקוָּקּ֙ ֲאֶש֣ ה ִמִּ֤ אֶמר ַפְרֹעַ֔ ֹ֣ ֙י )ב( ַוי ְעת  א ָיַד֙ ִֹ֤ ל
ק  ת־ְיֹקָוֶ֔ ַח:א  ֽ א ֲאַשל  ֵֹ֥ ל ל ּ֖ א   ְוַגֵ֥ם ֶאת־ ִיְשרָּ

 
 י"א-שמות י"ח, ט' (13

ִים ֽ ֹו ִמַיֵ֥ד ִמְצרָּ ר ִהִצילּ֖ ל ֲאֶשֵ֥ ֶׁ֑ א  ּ֖ק ְלִיְשרָּ ה ְיֹקוָּ ֵ֥ שָּ ה ֲאֶשר־עָּ ל־ַהּטֹובַָּ֔ ל כָּ ֹו ַעַ֚ ַחְד ִיְתרַ֔  :)ט( ַוִי֣
ר ה ֲאֶשִּ֤ ִים ּוִמַי֣ד ַפְרֹעֶׁ֑ יל ֶאְתֶכֶׁ֛ם ִמַיֵ֥ד ִמְצַרּ֖ ר ִהִצֵ֥ ק ֲאֶש֨ ֣רּוְך ְיֹקוַָּ֔ ִהִצילּ֙  )י( ַויֹאֶמ֘ר ִיְתרֹ֒ו בָּ

ִים ֽ ַחת ַיד־ִמְצרָּ ם ִמַתּ֖ עַָּ֔ ים  )יא( :ֶאת־הָּ ִ֑ ָכל־ָהֱאלה  י־ָג֥דֹול ְיֹקָוָ֖ק מ  ִֽ י כ  ְעת  ה ָיַדֶ֔ י ַעָתִּ֣ ִכ֣
ם יֶהֽ ּו ֲעל  דּ֖ ר זָּ ר ֲאֶשֵ֥ בַָּ֔  :ַבדָּ

 
 ז'-שמות ט"ז, ו' (14

ל  ֶׁ֑ א  ּ֖י ִיְשרָּ ל־ְבנ  ל־כָּ ן ֶאֽ אֶמר ֹמֶשהּ֙ ְוַאֲהֹרַ֔ ִֹּ֤ יַדעְ )ו( ַוי ִֽ ב ו  ר  ָ֖ם ע ֶ֕ ְתכ  יא א  ֥ י ְיֹקָוָ֛ק הֹוצ  ִּ֧ ם כ  ת ֶ֕
ם: י  ְצָרִֽ ץ מ  ר  ֥ ֶׁ֑ק  ֵמא  יֶכּ֖ם ַעל־ְיֹקוָּ ֹו ֶאת־ְתֻלֹנת  ְמעֵ֥ ק ְבשָּ ֶקר ּוְרִאיֶתםּ֙ ֶאת־ְכ֣בֹוד ְיֹקוַָּ֔ )ז( ּוֹבָּ֗

ינּו: ֽ ל  ינּו עָּ י תלונו ַתִלּ֖ ה ִכֵ֥  ְוַנְ֣חנּו מַָּ֔
 

 י"ב-שמות ט"ז, י"א( 15
ּ֖ק ֶאל־ ר ְיֹקוָּ ֵ֥ ר:)יא( ַוְיַדב  אֹמֽ ה ל  ם  ֹמֶשֵ֥ ֶהַ֜ ר ֲאל  ל֒ ַדב ֨ א  ֣י ִיְשרָּ ְעִתי ֶאת־ְתלּוֹנ֘ת ְבנ  ַמָּ֗ )יב( שָּ

ר  שַָּ֔ ִיםּ֙ תֹאְכ֣לּו בָּ ַעְרַבּ֙ ֽ ין הָּ ִּ֤ ר ב  אֹמָּ֗ י ְיֹקָוָ֖ק ל  ֥ י ֲאנ  ָ֛ ם כ  יַדְעת ֶ֕ ִֽ ם ו  ח  ְשְבעּו־ָלִ֑ ר ת  ק  ּוַבֹבָ֖
ם: ִֽ  ֱאלֵהיכ 

 
 שמות י"ז, ז'( 16

 ֣ אּ֙ ש  ם ֶאת־ְיֹקוָּקּ֙ )ז( ַוִיְקרָּ ִּ֤ ל ַנֹסתָּ ל ְוַע֨ א ָּ֗ ֣י ִיְשרָּ יב׀ ְבנ  ה ַעל־ִר֣ ֶׁ֑ ה ּוְמִריבָּ ּ֖ ֹום ַמסָּ קַ֔ ם ַהמָּ
ר  אֹמַ֔ ן:ל  י  ם־ָאִֽ נּו א  ְרֵבָ֖  ֲהֵיִּׁ֧ש ְיֹקָוָ֛ק ְבק 

 
 י"ח, 'חשמות  (17

והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב 
 הארץ:  למען תדע כי אני יקוק בקרב
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 רמב"ן שמות ו:ז ( 18

  בבואכם אל הר סיני ותקבלו התורה, כי שם נאמר ולקחתי אתכם לי לעם.
 )יט:ה( והייתם לי סגולה: 

 
 אבן עזרא שמות ו:ז (19

 ולקחתי אתכם לי לעם כאשר תקבלו את התורה על הר סיני.
 

 מדרש הגדול שמות  ( 20
תכם ממצרים על מנת שתקבלו על מנת כן אני מוציא אוהייתי לכם לאלקים: 

 עליכם את עול מלכותי ותקדשו את שמי ברבים.
 

 מ"ו-שמות כ"ט, ל"ט( 21
ִים: ֽ ַעְרבָּ ין הָּ ֵ֥ ה ב  י ַתֲעֶשּ֖ ִנַ֔ תּ֙ ַהֶכֶ֣בש ַהש  ֶקר ְוא  ה ַבֹבֶׁ֑ ד ַתֲעֶש֣ ּ֖ ֶאחָּ )מ(  )לט( ֶאת־ַהֶכֵֶ֥בש הָּ

ִתיתּ֙ ֶר֣  ֶמן כָּ ֨לּול ְבֶשִּ֤ ֶלת בָּ ן ֹסַ֜ ֹר֨ ד:ְוִעשָּ ֽ ֶאחָּ ִֶַֽׁ֑ין ַלֶכֶּ֖בש הָּ ין יָּ ת ַהִהּ֖ ֶסְך ְרִביִעֵ֥ ין ְונ ֵ֕  ַבע ַהִהַ֔
ה  ֲעֶשה־לַָּ֔ הּ֙ ַתֽ ֶקר ּוְכִנְסכָּ ת ַהֹבִּ֤ ִים ְכִמְנַח֨ ֶׁ֑ ַעְרבָּ ין הָּ ֣ ה ב  י ַתֲעֶשּ֖ ִנַ֔ תּ֙ ַהֶכֶ֣בש ַהש  )מא( ְוא 

ֽק: ה ַליֹקוָּ ַח ִאֶשּ֖ יַח ִניֹחַ֔ ֣ ִמידּ֙ ְלֹדרֹ֣  ְלר  ת תָּ ֶׁ֑ק )מב( ֹעַלִּ֤ ֣י ְיֹקוָּ ד ִלְפנ  ּ֖ ֶהל־מֹוע  ַתח ֹאֽ ם ֶפֵ֥ יֶכַ֔ ת 
ם: ֽ יָך שָּ ֶלּ֖ ר א  ֵ֥ ה ְלַדב  מָּ ֶכםּ֙ שַָּ֔ ד לָּ ִּ֤ ע  ר ִאּוָּ ש  ֲאֶש֨ ל ְוִנְקַדּ֖ ֶׁ֑ א  ֣י ִיְשרָּ ה ִלְבנ  מָּ ּ֖ י שָּ )מג( ְוֹנַעְדִתֵ֥

י: ַח ְוֶאת־ַאֲהֹרִ֧  ִבְכֹבִדֽ ֶׁ֑ ד ְוֶאת־ַהִמְזב  ּ֖ ֶהל מֹוע  י ֶאת־ֹאֵ֥ ש )מד( ְוִקַדְשִתֶׁ֛ ּ֖ ֶׁ֛יו ֲאַקד  נָּ ן ְוֶאת־בָּ
י: ן ִלֽ ֵ֥ ל  ְלַכה  ֶׁ֑ א  ֣י ִיְשרָּ ֹוְך ְבנ  י ְבתּ֖ ַכְנִתַ֔ ֣ ים:)מה( ְושָּ ִֽ ם ֵלאלה  ָ֖ י ָלה  ית  ֥ י  )מו( ְוָהי  ִ֤ י ֲאנ  ִּ֣ ּו כ  ְוָיְדעֶּ֗

י ְבתֹוָכִ֑ם ִּ֣ ם ְלָׁשְכנ  י  ְצַרָ֖ ץ מ  ר  ֥ ם ֵמא  י ֹאָתָ֛ את  ר הֹוֵצִּ֧ ם ֲאׁש ֶׁ֨ ֵהיה ֶ֔ י ְיקֹ  ְיֹקָו֙ק ֱאלִּ֣ ֵ֥ ֲאִנּ֖ ק וָּ
ם: פקֱאֹל  יֶהֽ


