
1

ימי לימוד תנ"ך
לאורה של תורת ארץ ישראל

משמעותם הראשונה של אותות הסנה

הרב בימין רוזנצוויג

 1.  שמות ד א-ט:
ה: )ג(  י יֹאְמרוּ לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך ה': )ב( וַיֹּאֶמר ֵאָליו ה' מזה ַמה זֶּה ְביֶָדָך וַיֹּאֶמר ַמּטֶ קִֹלי ּכִ ְמעוּ ּבְ ה וַיֹּאֶמר ְוֵהן לֹא יֲַאִמינוּ ִלי ְולֹא ִיׁשְ ַַּען מֹׁשֶ וַי

ַלח יָדֹו וַיֲַּחֶזק ּבֹו וְַיִהי  ׁשְ ִּ ְזָנבֹו וַי ַלח יְָדָך וֱֶאחֹז ּבִ ה ׁשְ ָניו: )ד( וַיֹּאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ה ִמּפָ ִלֵכהוּ ַאְרָצה וְַיִהי ְלָנָחׁש וַיָָּנס מֹׁשֶ ַּׁשְ ִליֵכהוּ ַאְרָצה וַי וַיֹּאֶמר ַהׁשְ
י ִנְרָאה ֵאֶליָך ה' ֱא-לֵֹהי ֲאבָֹתם ֱא-לֵֹהי ַאְבָרָהם ֱא-לֵֹהי ִיְצָחק וֵא-לֵֹהי יֲַעקֹב: )ו( וַיֹּאֶמר ה' לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא יְָדָך  ַכּפֹו: )ה( ְלַמַען יֲַאִמינוּ ּכִ ה ּבְ ְלַמּטֶ
רֹו:  ְבׂשָ ָבה ּכִ ב יָדֹו ֶאל ֵחיקֹו וַיֹּוִצָאּה ֵמֵחיקֹו ְוִהּנֵה ׁשָ ָּׁשֶ ב יְָדָך ֶאל ֵחיֶקָך וַי ֶלג: )ז( וַיֹּאֶמר ָהׁשֵ ָ ּשׁ ֵחיקֹו וַיֹּוִצָאּה ְוִהּנֵה יָדֹו ְמצַֹרַעת ּכַ ֵחיֶקָך וַיֵָּבא יָדֹו ּבְ ּבְ

ה  ֵני ָהאֹתֹות ָהֵאּלֶ ם ִלׁשְ ְמעוּ ְלקֹל ָהאֹת ָהִראׁשֹון ְוֶהֱאִמינוּ ְלקֹל ָהאֹת ָהַאֲחרֹון: )ט( ְוָהיָה ִאם לֹא יֲַאִמינוּ ּגַ )ח( ְוָהיָה ִאם לֹא יֲַאִמינוּ ָלְך ְולֹא ִיׁשְ
ת:  ׁשֶ יַּּבָ ח ִמן ַהְיאֹר ְוָהיוּ ְלָדם ּבַ ּקַ ר ּתִ ִים ֲאׁשֶ ה ְוָהיוּ ַהּמַ ׁשָ ַפְכּתָ ַהיַּּבָ יֵמי ַהְיאֹר ְוׁשָ ְמעוּן ְלקֶֹלָך ְוָלַקְחּתָ ִמּמֵ ְולֹא ִיׁשְ

 2.  רש"י שמות ד; א-ח
"מזה בידך" - כך נכתב תיבה א' לדרוש מזה שבידך אתה חייב ללקות שחשדת בכשרים... "ויהי לנחש - "רמז לו שסיפר לשון הרע על 

 ישראל )באומרו לא יאמינו לי( ותפש אומנתו של נחש... "

מצרעת כשלג - "... אף באות זה רמז לו שלשון הרע סיפר באומרו לא יאמינו לי לפיכך הלקהו בצרעת כמו שלקתה מרים על לשון 
 הרע...  

"והאמינו לקול האות האחרון" - משתאמר להם בשבילכם לקיתי על שספרתי עליכם לשון הרע יאמינו לך שכבר למדו בכך 
שהמזדווגין להרע להם לוקים בנגעים כגון פרעה ואבימלך בשביל שרה

 3.  ישעיהו פרק י ה-ז, יב-טו
חֶֹמר  ז ולשימו וְּלׂשוּמֹו ִמְרָמס ּכְ ָלל ְוָלבֹז ּבַ לֹל ׁשָ ֶחּנוּ ְוַעל ַעם ֶעְבָרִתי ֲאַצוֶּּנוּ ִלׁשְ ּלְ גֹוי ָחֵנף ֲאׁשַ ה הוּא ְביָָדם ַזְעִמי:  ּבְ י וַּמּטֶ ֶבט ַאּפִ וּר ׁשֵ הֹוי ַאּשׁ

ְלָבבֹו וְּלַהְכִרית ּגֹוִים לֹא ְמָעט...  ִמיד ּבִ י ְלַהׁשְ ה וְּלָבבֹו לֹא ֵכן יְַחׁשֹב ּכִ  חוּצֹות:  ְוהוּא לֹא ֵכן ְיַדּמֶ
יִתי  כַֹח יִָדי ָעׂשִ י ָאַמר ּבְ ְפֶאֶרת רוּם ֵעיָניו: ּכִ וּר ְוַעל ּתִ ִרי גֶֹדל ְלַבב ֶמֶלְך ַאּשׁ ם ֶאְפקֹד ַעל ּפְ ָלִ ַהר ִציֹּון וִּבירוּׁשָ הוּ ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ע ה' ֶאת ּכָ י ְיַבּצַ ְוָהיָה ּכִ

ּשֹׂור ַעל ְמִניפֹו ?!... ל ַהּמַ ּדֵ ְרֶזן ַעל ַהחֵֹצב ּבֹו?! ִאם ִיְתּגַ ֵאר ַהּגַ י ְנֻבנֹוִתי ... ֲהִיְתּפָ וְּבָחְכָמִתי ּכִ

 4.  בראשית מה יח
ָנה ָלֶכם ֶאת טוּב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלוּ ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץ.  ...ְוֶאּתְ

 5.  באשית מז ו 
ב ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ַאֶחיךָ. ֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוׁשֵ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶניָך ִהוא ּבְ

 6.  שמות א ח-י
ה ְוָהיָה  ן ִיְרֶבּ ָמה לֹו ֶפּ ּנוּ. י ָהָבה ִנְתַחְכּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ַרב ְוָעצוּם ִמֶמּ ר לֹא יַָדע ֶאת יֹוֵסף. ט וַיֹּאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵנּה ַעם ְבּ וַיָָּקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶשׁ

נוּ ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגּם הוּא ַעל ֹשְׂנֵאינוּ ְוִנְלַחם ָבּ ִכּ

 7.  שמות יב לו
לוּ ֶאת ִמְצָרִים. ִאלוּם וְַיַנְצּ ֵעיֵני ִמְצַרִים וַיְַּשׁ ויי ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְבּ

 8.  שמות יב לג
ָחם ִמן ָהָאֶרץ.  ּלְ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלׁשַ וַּתֶ
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 9.  שמות ט; ב
ִניֵקהוּ. ה ַהיֶֶּלד וְַתּ ח ָהִאָשּׁ ַקּ ן ֶאת ְשָׂכֵרְך וִַתּ ְרעֹה ֵהיִליִכי ֶאת ַהיֶֶּלד ַהֶזּה ְוֵהיִנִקהוּ ִלי וֲַאִני ֶאֵתּ ת ַפּ אֶמר ָלּה ַבּ וַֹתּ

 10.  שמות ב; טו
ֵאר. ב ַעל ַהְבּ ֶאֶרץ ִמְדיָן וַיֵֶּשׁ ב ְבּ ֵני ַפְרעֹה וַיֵֶּשׁ ה ִמְפּ ה וִַיְּבַרח מֶֹשׁ ׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶֹשׁ ָבר ַהֶזּה וְַיַבֵקּ ְרעֹה ֶאת ַהָדּ ַמע ַפּ וִַיְּשׁ

 11.  שמות יא ג
ֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה וְּבֵעיֵני ָהָעם. ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ דֹול ְמאֹד ּבְ ה ּגָ ם ָהִאיׁש מֹׁשֶ ...ּגַ

 12.  שמות יב לא-לב.
ַקְרֶכם ְקחוּ  ם ּבְ ם צֹאְנֶכם ּגַ ְרֶכם: ּגַ ַדּבֶ ָרֵאל וְּלכוּ ִעְבדוּ ֶאת ְיקֹוָק ּכְ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ם ּגַ ם ַאּתֶ י ּגַ אוּ ִמּתֹוְך ַעּמִ ה וְּלַאֲהרֹן ַלְיָלה וַיֹּאֶמר קוּמוּ ּצְ ְקָרא ְלמֹׁשֶ ִּ ...וַי

ם אִֹתי.  ם ּגַ ם וֵָלכוּ וֵּבַרְכּתֶ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ

 13.  בראשית לט ד-ו.
ר יֶׁש לֹו וְַיָבֶרְך ְיקֹוָק ֶאת  ל ֲאׁשֶ ֵביתֹו ְוַעל ּכָ יָדֹו:  וְַיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ּבְ יתֹו ְוָכל יֶׁש לֹו ָנַתן ּבְ ְַּפִקֵדהוּ ַעל ּבֵ ֶרת אֹתֹו, וַי ֵעיָניו, וְַיׁשָ ְמָצא יֹוֵסף ֵחן ּבְ ִּ וַי

יַד יֹוֵסף ... ר לֹו ּבְ ל ֲאׁשֶ ֲַּעזֹב ּכָ ֶדה:  וַי ִית וַּבּשָׂ ּבַ ר יֶׁש לֹו ּבַ ָכל ֲאׁשֶ ת ְיקֹוָק ּבְ ְרּכַ ְגַלל יֹוֵסף, וְַיִהי ּבִ ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ ּבֵ

 14.  שם יב
יָָדּה וַיָָּנס וַיֵֵּצא ַהחוָּצה.  ְגדֹו ּבְ ֲַּעזֹב ּבִ י וַי ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאמֹר ׁשִ הוּ ּבְ ׂשֵ ְתּפְ וַּתִ

 15.  שם מא מב-מג
ר  ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב אֹתֹו ּבְ ם ְרִבד ַהזָָּהב ַעל ַצוָּארֹו: וַיְַּרּכֵ ָּׂשֶ ׁש, וַי ְגֵדי ׁשֵ ׁש אֹתֹו ּבִ ן אָֹתּה ַעל יַד יֹוֵסף, וַיְַּלּבֵ ּתֵ ִּ ְעּתֹו ֵמַעל יָדֹו וַי ְרעֹה ֶאת ַטּבַ ַָּסר ּפַ וַי

ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים... ְקְראוּ ְלָפָניו ַאְבֵרךְ, ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל ּכָ ִּ לֹו, וַי

 16.  מלכים ב ה ו
ְקרֹא ֶמֶלְך  ַרְעּתֹו.   וְַיִהי ִכּ י וֲַאַסְפּתֹו ִמָצּ י ֵאֶליָך ֶאת ַנֲעָמן ַעְבִדּ ַלְחִתּ ֶפר ַהֶזּה ֵאֶליָך ִהֵנּה ָשׁ בֹוא ַהֵסּ ה ְכּ ֶפר ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָׂרֵאל ֵלאמֹר ְוַעָתּ  וַיֵָּבא ַהֵסּ
י ִמְתַאֶנּה  עוּ ָנא וְּראוּ ִכּ י ַאְך ְדּ ַרְעּתֹו ִכּ ֵלַח ֵאַלי ֶלֱאסֹף ִאיׁש ִמָצּ י ֶזה ֹשׁ ָגָדיו וַיֹּאֶמר ַהֱא-לִֹהים ָאִני ְלָהִמית וְּלַהֲחיֹות ִכּ ֶפר וִַיְּקַרע ְבּ ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהֵסּ

הוּא ִלי.

 17.  יחזקאל לז יא-יב
ה ִהֵנּה אְֹמִרים יְָבׁשוּ ַעְצמֹוֵתינוּ ְוָאְבָדה ִתְקוֵָתנוּ ִנְגַזְרנוּ ָלנוּ.... ִהֵנּה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת  ית ִיְשָׂרֵאל ֵהָמּ ל ֵבּ ן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלּה ָכּ וַיֹּאֶמר ֵאַלי ֶבּ

י ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְשָׂרֵאל ְברֹוֵתיֶכם ַעִמּ ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִקּ

 18.  דברים לב לט
א... י וֲַאִני ֶאְרָפּ ִדי ֲאִני ָאִמית וֲַאַחיֶּה ָמַחְצִתּ י ֲאִני ֲאִני הוּא ְוֵאין ֱא-לִֹהים ִעָמּ ה ִכּ ְראוּ ַעָתּ

 19.  שמות ב י

ּ יִתהו ִים ְמִשׁ י ִמן ַהַמּ אֶמר ִכּ ה וַֹתּ מֹו מֶֹשׁ ְקָרא ְשׁ ְרעֹה וְַיִהי ָלּה ְלֵבן וִַתּ ִבֵאהוּ ְלַבת ַפּ ל ַהיֶֶּלד וְַתּ וִַיְגַדּ

ימי לימוד תנ"ך
לאורה של תורת ארץ ישראל


