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 ראשיתה של ישראל במצרים העתיקה

 

 

 בראשית פרק יט( 1

אֶמרֹּ֙  ֹֹּ֙ יו ַוי י ְבֹנָתָ֗ ֵּ֣ ר׀ ֶאל־ֲחָתָנֵּ֣יו׀ ֹלְקחֵּ ֵּ֣ א ֜לֹוט ַוְיַדבֵּ צֵֵּ֨ אּו  )יד( ַויֵּ ית ְיֹקָוָ֖ק ֶאת־ ֤קּומּו צְּ י־ַמְשִחִ֥ ה ִכִּֽ ֹום ַהֶזֶּ֔ ִמן־ַהָמקֵּ֣

יו: ִ֥י ֲחָתָנִּֽ ינֵּ ק ְבעֵּ ָ֖ י ִכְמַצחֵּ יר ַוְיִהִ֥ ת־ ָהִעִ֑ ח ֶאִּֽ ר קּו֩ם ַקֵ֨ אֹמִ֑ ֹוט לֵּ ים ְבלֵּ֣ יצּו ַהַמְלָאִכָ֖ ה ַוָיִאִ֥ ַחר ָעָלֶּ֔ )טו( ּוְכמֹוֹּ֙ ַהַשֵּ֣

יר: ן ָהִעִּֽ ה ַבֲעֹוִ֥ ת ֶפן־ִתָסֶפָ֖ יךֹּ֙ ַהִנְמָצֹאֶּ֔ י ְבֹנֶתֹּ֙ ֵּ֤ ים)טז(  ִאְשְת֜ך ְוֶאת־ְשתֵּ יקּו ָהֲאָנשִִּׁ֜ ּה׀ ַוַיֲחזִִּ֨ ָמָ֓ ַמהְּ תְּ ַֽיִּ ֹו  ַו  ְבָידֵּ֣

יר:ּוְבַיד־ִאְש  ּוץ ָלִעִּֽ הּו ִמחִ֥ ָ֖ הּו ַוַיִנח  ִ֥ יו ַוֹיִצא  ת ְיֹקָוָ֖ק ָעָלִ֑ יו ְבֶחְמַלִ֥ י ְבֹנָתֶּ֔ ֵּ֣ ֹו ּוְבַידֹּ֙ ְשתֵּ  תָ֗

 

 שמות פרק יב( 2

אֶמרֹּ֙  ֹֹּ֙ ְיָלה ַוי ן ַלָ֗ ְלַאֲהֹר֜ ה ּוִּֽ אּו  )לא( ַוִיְקָר֩א ְלֹמֶשֵ֨ ִ֑  ֤קּומּו צְּ ֵּ֣י ִיְשָראֵּ ם ַגם־ְבנֵּ י ַגם־ַאֶתָ֖ ֹוְך ַעִמֶּ֔ ּו ִמתֵּ֣ ל ּוְל֛כּו ִעְבדִ֥

ם: י: ֶאת־ְיֹקָוָ֖ק ְכַדֶבְרֶכִּֽ ם ַגם־ֹאִתִּֽ ַרְכֶתָ֖ ִּֽ כּו ּובֵּ ִ֑ ם ָולֵּ ר ִדַבְרֶתָ֖ ם ַגם־ְבַקְרֶכִ֥ם ְק֛חּו ַכֲאֶשִ֥ )לג(  )לב( ַגם־צֹאְנֶכֵ֨

ם ם  ַעל־ָהָעָ֔ יִּ ַר  צְּ ק מִּ ֱחַז֤ נּו ַותֶּ ּו כ ָלִ֥ י ָאְמרָ֖ ֶרץ ִכִ֥ ם ִמן־ָהָאִ֑ ר ְלַשְלָחֵּ֣ ָ֖ ים: ְלַמהֵּ ִתִּֽ  ...מֵּ

יִ  ּו ִמִמְצַרָ֗ י־ֹגְרשֵּ֣ ץ ִכִּֽ ִ֑ א ָחמֵּ ֵֹּ֣ י ל ֹות ִכֵּ֣ ת ַמצָ֖ ֹגִ֥ ִים ע  יאּו ִמִמְצַר֛ ר הֹוִצִ֧ ק ֲאֶשֵ֨ ּו ֶאת־ַהָבצֵּ֜ לּו  ם )לט( ַויֹאפֵ֨ כְּ א ָי  ל ֤ וְּ

ּהַ  מ ָ֔ ַמהְּ תְּ הִּ ם: לְּ ּו ָלֶהִּֽ ה לֹא־ָעשִ֥ ָדָ֖  ְוַגם־צֵּ

 

 שמות פרק ב (3

ֹום  אֹּ֙ ַביֵּ֣ צֵּ ע)יג( ַויֵּ ָרָשֶּ֔ אֶמרֹּ֙ ָלִּֽ ֹֹּ֙ ים ַוי ים ִנִצִ֑ ים ִעְבִרָ֖ י־ֲאָנִשִ֥ ִּֽ ֛ה ְשנֵּ י ְוִהנֵּ ִנֶּ֔ ָך: ַהשֵּ עֶּ  ה ר  ֶּ֖ ָמה ַתכֶּ  ָלָ֥

יֹאֶמר  ינּו)יד( ַוַ֠ ט  ָעל ָ֔ פ  ש  ר וְּ יש ַש֤ אִִּ֨ ָךָ֞ לְּ מְּ י ָש  ִ֣ א  מִּ י ַוִייָרֵּ֤ ְגָת ֶאת־ַהִמְצִרִ֑ ר ָהַרָ֖ ר ַכֲאֶשִ֥ ה ֹאמֵֶּּ֔ ִניֹּ֙ ַאָתֵּ֣ ַהְלָהְרגֵֹּּ֙

ר:ֹמשֶ  ע ַהָדָבִּֽ ן נֹוַדִ֥ ָ֖ ר ָאכֵּ  הֹּ֙ ַויֹאַמֶּ֔

 

 שמות פרק יח( 4

ים: ש ֱאֹלִהִּֽ ם ִלְדֹרִ֥ י ָהָעָ֖ ַל֛ א אֵּ ִֹ֥ י־ָיב ֹו ִכִּֽ ה ְלֹחְתנִ֑ אֶמר ֹמֶשָ֖ ִֹ֥ י  )טו( ַוי ַלֶּ֔ א אֵּ ם ָדָברֹּ֙ ָבֵּ֣ ה ָלֶהֵּ֤ י־ִיְהֶיֵ֨ י )טז( ִכִּֽ תִָּ֔ ַפטְּ ָשִ֣ וְּ

הּו  ֵ֑ ע  ין ר  ִ֣ יש ּוב  ֶּ֖ ין אִּ ָ֥ י ֶאת־ח  ב  יו:ְוהֹוַדְעִת֛ ים ְוֶאת־תֹוֹרָתִּֽ י ָהֱאֹלִהָ֖ ִ֥ יו לֹא־טֹובֹּ֙  קֵּ ָלִ֑ ה אֵּ ן ֹמֶשָ֖ ִ֥ אֶמר ֹחתֵּ ֹ֛ )יז( ַוי

ה: ה ֹעֶשִּֽ ר ַאָתָ֖ ר ֲאֶשִ֥ ר לֹא־ ַהָדָבֶּ֔ ד ִמְמךֹּ֙ ַהָדָבֶּ֔ ֵּ֤ י־ָכבֵּ ְך ִכִּֽ ר ִעָמִ֑ ה ֲאֶשֵּ֣ ם ַהֶזָ֖ ה ַגם־ָהָעִ֥ ל ַגם־ַאָתָּ֕ ל ִתֹבֶּ֔ )יח( ָנֹבֵּ֣

ך הּו ְלַבֶדִּֽ ָעם ...  :תּוַכִ֥ל ֲעשָֹ֖ ה ֶתֱחֶזֵּ֣ה ִמָכל־ָהַ֠ ל)כא( ְוַאָתֵּ֣ יִּ י־ַחִׁ֜ ש  ים  ַאנְּ י ֱאֹלִה֛ ִ֧ יִיְראֵּ ָ֥ ש  ת ַאנְּ ֶּ֖ ַצע  ֱאמֶּ י ָבִ֑ ְנאֵּ שֵֹּ֣



 2  ד"ר יעל ציגלר

ָתִ֣  ַשמְּ ם  וְּ ֶהָ֗ יֲעלֵּ ֤ יֲאָלִפיםֹּ֙  ָשר  ִ֣ ֹות  ָשר  אֶּ֔ ימֵּ ָ֥ ים  ָשר  יֲחִמִשָ֖ ָ֥ ָשר  ת: וְּ ּו)כב(  ֲעָשֹרִּֽ טִ֣ ָשפְּ ֒ת  וְּ ֶאת־ָהָע֘ם ְבָכל־עֵּ

יך ְוָנְש  ָעֶלֶּ֔ ִּֽ לֹּ֙ מֵּ ם ְוָהקֵּ ִ֑ ן ִיְשְפטּו־ הֵּ ר ַהָקֹטָ֖ יך ְוָכל־ַהָדָבִ֥ ֶלֶּ֔ יאּו אֵּ ר ַהָגֹדלֹּ֙ ָיִבֵּ֣ ה ָכל־ַהָדָבֵּ֤ ְך:ְוָהָיָ֞ ּו ִאָתִּֽ  אָ֖

 

 דברים פרק יא  (6

ִמְצַרִים ִהוא ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמָשם ֲאֶשר ִתְזַרע ֶאת )י( ִכי ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלִרְשָתּה לֹא ְכֶאֶרץ 

)יא( ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים ָשָמה ְלִרְשָתּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת  ַזְרֲעך ְוִהְשִקיָת ְבַרְגְלך ְכַגן ַהָיָרק:

י ֹל-אֱ  ה')יב( ֶאֶרץ ֲאֶשר  ִלְמַטר ַהָשַמִים ִתְשֶתה ָמִים: ינֵּ ש ֹאָתּה ָתִמיד עֵּ ִשית -אֱ ה' ֶהיך ֹדרֵּ רֵּ ֹלֶהיך ָבּה מֵּ

 ַהָשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשָנה: 

 

 יחזקאל כ"ט, ג'( 7

ר ְוָאַמְרָת ֹכה ָאַמר אֲ  ץ ְבתֹוְך ְיֹאָריו -)ג( ַדבֵּ ֹדָני ה' ִהְנִני ָעֶליך ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַתִנים ַהָגדֹול ָהֹרבֵּ

 :ֲאֶשר ָאַמר ִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעִשיִתִני

 

 בראשית ל"ט( 8

ב( ו) ף֒  ָכל־ֲאֶשר־לֹו֘  ַוַיֲעֹזֵּ֣ ע ְבַיד־יֹוסֵּ ּוָמה ִאתֹוֹּ֙  ְולֹא־ָיַדֵּ֤ י ְמאֶּ֔ ֶחם ִכִ֥ ּוא ִאם־ַהֶלָ֖ ל ֲאֶשר־הֵּ֣ ִ֑ י אֹוכֵּ ף ַוְיִהֵּ֣ ה־ יֹוסֵֶּּ֔ ְיפֵּ

ַאר ה ֹתָ֖ ִ֥ ה ִויפֵּ  :ַמְרֶאִּֽ

 

 בראשית מ"ג( 9

ץ( לא)  א ָפָנָ֖יו ַוִיְרַחִ֥ ִ֑ צֵּ ק ַויֵּ ְתַאַפֶּ֔ אֶמר ַוִיֵ֨ ָֹ֖ ימּו ַוי ֶחם ִשִ֥ ימּו( לב) :ָלִּֽ ֹו ֛לֹו ַוָיִשִ֥ ם ְלַבדָ֖ ם ְוָלֶהֵּ֣ ים ְלַבָדִ֑ ים ְוַלִמְצִרָ֞  ָהֹאְכִלֵּ֤

ם ִאתֹוֹּ֙  א ִכי֩  ְלַבָדֶּ֔ ֵֹ֨ ים יּוְכ֜לּון ל ל ַהִמְצִרָ֗ ִעְבִריםֹּ֙  ֶלֱאֹכֵּ֤ ֶחם ֶאת־ָהִּֽ ה ֶלֶּ֔ ָבִ֥ וא ִכי־תֹועֵּ ִים ִהָ֖  :ְלִמְצָרִּֽ

 

 
 

 שמות ט"ז( 10

נּו ַעל ִסיר ַהָבָשר   נּו ְבַיד ה' ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבִשְבתֵּ ן מּותֵּ ל ִמי ִיתֵּ י ִיְשָראֵּ ֶהם ְבנֵּ נּו )ג( ַויֹאְמרּו ֲאלֵּ ל  ָאכְּ בְּ

ם ָלש ַבע  חֶּ אֶתם ֹאָתנּו ֶאל ַהִמְדָבר ַהֶזה ְלָהִמית ֶאת ָכל לֶּ )ד( ַויֹאֶמר ה' ֶאל  :ַהָקָהל ַהֶזה ָבָרָעבִכי הֹוצֵּ

םֹמֶשה ִהְנִני  ן ַהָשָמיִּ ם מִּ חֶּ ם לֶּ יר ָלכֶּ טִּ  ... ַממְּ
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ֶהם ל ַויֹאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִכי לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ הּוא  )טו( ַוִיְראּו ְבנֵּ

ר ָנַתן ה' לָ  ם ֲאשֶּ חֶּ ָלהַהלֶּ ָאכְּ ם לְּ  :כֶּ


