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11a (וכן לענין הטוה)  11b ('ודוד בן איש אפרתי וגו) 

  ד, ב שמות :לוֹ  ֵּיָעֶׂשה ַמה ְלֵדָעה ֵמָרֹחק ֲאֹחתוֹ  ַוֵּתַתַּצב .1

  י, ג א שמואל: ַעְבֶּד� ֹׁשֵמעַ  ִּכי ַּדֵּבר ְׁשמּוֵאל ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל ְּבַפַעם ְכַפַעם ַוִּיְקָרא ַוִּיְתַיַּצב ה' ַוָּיֹבא .2

  ד, ז משלי :ִתְקָרא ַלִּביָנה ּוֹמָדע ָאְּת  ֲאֹחִתי ַלָחְכָמה ֱאֹמר .3

  ב, לא ירמיהו :ָחֶסד ְמַׁשְכִּתי� ֵּכן ַעל ֲאַהְבִּתי� עֹוָלם ְוַאֲהַבת ִלי ִנְרָאה ה' ֵמָרחֹוק .4

  ג, ב א שמואל :ֲעִללֹות ִנְתְּכנּו ְולוֹ  ה' ֵּדעֹות ֵאל ִּכי ִמִּפיֶכם ָעָתק ֵיֵצא ְגֹבָהה ְּגֹבָהה ְתַדְּברּו ַּתְרּבּו ַאל .5

  יב, י דברים :ַנְפֶׁש� ּוְבָכל ְלָבְב� ְּבָכל ֱא�ֶהי� ה' ֶאת ְוַלֲעֹבד ֹאתוֹ  ּוְלַאֲהָבה ְּדָרָכיו ְּבָכל ָלֶלֶכת ֱא�ֶהי� ה' ֶאת ְלִיְרָאה ִאם ִּכי ֵמִעָּמ� ֹׁשֵאל ֱא�ֶהי� ה' ָמה ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה .6

  ז, ג עמוס :ַהְּנִביִאים ֲעָבָדיו ֶאל סֹודוֹ  ָּגָלה ִאם ִּכי ָּדָבר ה' ֲאֹדָני ֶׂשהַיעֲ  �א ִּכי .7

  כד, ו שופטים: ָהֶעְזִרי ֲאִבי ְּבָעְפָרת עֹוֶדּנּו ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ָׁשלֹום ה' לוֹ  ַוִּיְקָרא ה'לַ  ִמְזֵּבחַ  ִּגְדעֹון ָׁשם ַוִּיֶבן .8

 

 ִמְלָחָמה ִתְקֶראָנה ִּכי ְוָהָיה ִיְרֶּבה ֶּפן לוֹ  ִנְתַחְּכָמה ִמֶּמּנּו ָהָבה ְוָעצּום ַרב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעם ִהֵּנה ַעּמוֹ  ֶאל ַוֹּיאֶמר :יֹוֵסף ֶאת ָיַדע �א ֲאֶׁשר םִמְצָריִ  ַעל ָחָדׁש ֶמֶל� ַוָּיָקם .9
  י- ח ,א שמות : ָהָאֶרץ ִמן ְוָעָלה ָּבנּו ְוִנְלַחם ֹׂשְנֵאינּו ַעל הּוא ַּגם ְונֹוַסף

 טז- וט, סו ישעיהו :ה' ַחְלֵלי ְוַרּבּו ָּבָׂשר ָּכל ֶאת ּוְבַחְרּבוֹ  ִנְׁשָּפט ה' ָבֵאׁש ִּכי :ֵאׁש ְּבַלֲהֵבי ְוַגֲעָרתוֹ  ַאּפוֹ  ְּבֵחָמה ְלָהִׁשיב ַמְרְּכֹבָתיו ְוַכּסּוָפה ָיבֹוא ָּבֵאׁש ה' ִהֵּנה ִּכי .10

  ט, נד ישעיהו :ָּב� ּוִמְּגָער ָעַלִי� ִמְּקֹצף ִנְׁשַּבְעִּתי ֵּכן ָהָאֶרץ ַעל עֹוד ֹנחַ  ֵמי ֲעֹברמֵ  ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר ִלי ֹזאת ֹנחַ  ֵמי ִּכי .11

  כז, יד שמות :םַהּיָ  ְּבתֹו� ִמְצַרִים ֶאת ְיֹקָוק ַוְיַנֵער ִלְקָראתוֹ  ָנִסים ּוִמְצַרִים ְלֵאיָתנוֹ  ֹּבֶקר ִלְפנֹות ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ַעל ָידוֹ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוֵּיט .12

  יא, יח שמות :ֲעֵליֶהם ָזדּו ֲאֶׁשר ַבָּדָבר ִּכי ָהֱא�ִהים ִמָּכל ה' ָגדֹול ִּכי ָיַדְעִּתי ַעָּתה .13

  כט, כה בראשית :ָעֵיף ְוהּוא ַהָּׂשֶדה ִמן ֵעָׂשו ַוָּיֹבא ָנִזיד ַיֲעֹקב ַוָּיֶזד .14

  נה, ב א הימים דברי: ֵרָכב ֵבית ֲאִבי ֵמַחַּמת ַהָּבִאים ַהִּקיִנים ֵהָּמה ׂשּוָכִתים ִׁשְמָעִתים ִּתְרָעִתים ַיְעֵּבץ ֹיְׁשֵבי ֹסְפִרים ּוִמְׁשְּפחֹות .15

  טז, א שופטים :ָהָעם ֶאת ַוֵּיֶׁשב ַוֵּיֶל� ֲעָרד ְּבֶנֶגב ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ִמְדַּבר ְיהּוָדה ְּבֵני ֶאת ַהְּתָמִרים ֵמִעיר ָעלּו ֹמֶׁשה ֹחֵתן ֵקיִני ּוְבֵני .16

 

: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני ַוָּיֻקצּו ִיְפֹרץ ְוֵכן ִיְרֶּבה ֵּכן ֹאתוֹ  ְיַעּנּו ְוַכֲאֶׁשר :ַרַעְמֵסס ְוֶאת ִּפֹתם ֶאת ְלַפְרֹעה ִמְסְּכנֹות ָעֵרי ַוִּיֶבן ְּבִסְב�ָתם ַעֹּנתוֹ  ְלַמַען ִמִּסים ָׂשֵרי ָעָליו ַוָּיִׂשימּו .17
  יד- יא, א שמות :ְּבָפֶר� ָבֶהם ָעְבדּו ֲאֶׁשר ֲעֹבָדָתם ָּכל ֵאת ַּבָּׂשֶדה ֲעֹבָדה ּוְבָכל ּוִבְלֵבִנים ְּבֹחֶמר ָקָׁשה ַּבֲעֹבָדה ַחֵּייֶהם ֶאת ַוְיָמְררּו :ְּבָפֶר� ִיְׂשָרֵאל יְּבנֵ  ֶאת ִמְצַרִים ַוַּיֲעִבדּו

  יד, סח תהלים :ָחרּוץ ִּביַרְקַרק ְברֹוֶתיהָ ְואֶ  ַבֶּכֶסף ֶנְחָּפה יֹוָנה ַּכְנֵפי ְׁשַפָּתִים ֵּבין ִּתְׁשְּכבּון ִאם .18

  ה, ח השירים שיר :ְיָלַדְת� ִחְּבָלה ָׁשָּמה ִאֶּמ� ִחְּבַלְת� ָׁשָּמה עֹוַרְרִּתי� ַהַּתּפּוחַ  ַּתַחת ּדֹוָדּה ַעל ִמְתַרֶּפֶקת ַהִּמְדָּבר ִמן ֹעָלה ֹזאת ִמי .19

  ד, טז יחזקאל :ֻחָּתְלְּת  �א ְוָהְחֵּתל ֻהְמַלַחְּת  �א ְוָהְמֵלחַ  ְלִמְׁשִעי ֻרַחְצְּת  �א ּוְבַמִים ָׁשֵּר� ָכַּרת �א ֹאָת� הּוֶּלֶדת ְּביֹום ּומֹוְלדֹוַתִי� .20

  יג, לב דברים :צּור ֵמַחְלִמיׁש ְוֶׁשֶמן ִמֶּסַלע ְדַבׁש ַוֵּיִנֵקהּו ָׂשָדי ְּתנּוֹבת ַוֹּיאַכל ָאֶרץ ָּבֳמֵתי ַעל ַיְרִּכֵבהּו .21

  ג, קכט תהלים :ְלַמֲעִניָתם ֶהֱאִריכּו ֹחְרִׁשים ָחְרׁשּו יַּגּבִ  ַעל .22

  ז, טז יחזקאל :ְוֶעְרָיה ֵעֹרם ְוַאְּת  ִצֵּמחַ  ּוְׂשָעֵר� ָנֹכנּו ָׁשַדִים ֲעָדִיים ַּבֲעִדי ַוָּתֹבִאי ַוִּתְגְּדִלי ַוִּתְרִּבי ְנַתִּתי� ַהָּׂשֶדה ְּכֶצַמח ְרָבָבה .23

  ב, טו שמות :ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאִבי ֱא�ֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי ֶזה ִליׁשּוָעה ִלי ִהיַויְ  ָיּה ְוִזְמָרת ָעִּזי .24

 

 ְוִאם ֹאתוֹ  ַוֲהִמֶּתן הּוא ֵּבן ִאם ְבָנִיםָהָא ַעל ּוְרִאיֶתן ָהִעְבִרּיֹות ֶאת ְּבַיֶּלְדֶכן ַוֹּיאֶמר :ּפּוָעה ַהֵּׁשִנית ְוֵׁשם ִׁשְפָרה ָהַאַחת ֵׁשם ֲאֶׁשר ָהִעְבִרֹּית ַלְמַיְּלֹדת ִמְצַרִים ֶמֶל� ַוֹּיאֶמר .25
ָ  :ָוָחָיה ִהיא ַּבת ָ  ִמְצָרִים ֶמֶל� ֲאֵליֶהן ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ְו�א ָהֱא�ִהים ֶאת ַהְמַיְּלֹדת ַוִּתיֶראן ָ  :ַהְיָלִדים ֶאת ַוְּתַחֶּיין  ִרֹּיתַהִּמצְ  ַכָּנִׁשים �א ִּכי ַּפְרֹעה ֶאל ַהְמַיְּלֹדת ַוֹּתאַמְרן

  יט- טו,א שמות :ְוָיָלדּו ַהְמַיֶּלֶדת ֲאֵלֶהן ָּתבֹוא ְּבֶטֶרם ֵהָּנה ָחיֹות ִּכי ָהִעְבִרֹּית

  ג, יח ירמיהו :ָהָאְבָנִים ַעל ְמָלאָכה ֹעֶׂשה הּוא ְוִהֵּנה ַהּיֹוֵצר ֵּבית ָוֵאֵרד .26

 ,מט בראשית ִיְטָרף ְזֵאב ִּבְנָיִמין ...ָּגֶרם ֲחֹמר ִיָּׂששָכר ... ְׁשלָֻחה ַאָּיָלה ִליַנְפּתָ  ... ֶדֶר� ֲעֵלי ָנָחׁש ָדן ְיִהי ... ְיהּוָדה ַאְרֵיה ּגּור .27

  יז, לג דברים: ְמַנֶּׁשה ַאְלֵפי ְוֵהם ֶאְפַרִים ִרְבבֹות ְוֵהם ָאֶרץ ַאְפֵסי ַיְחָּדו ְיַנַּגח ַעִּמים ָּבֶהם ַקְרָניו ְרֵאם ְוַקְרֵני לוֹ  ָהָדר ׁשֹורוֹ  ְּבכֹור .28

  ב, יט יחזקאל :גּוֶריהָ  ִרְּבָתה ְּכִפִרים ְּבתֹו� ָרָבָצה ֲאָריֹות ֵּבין ְלִבָּיא ִאְּמ� ָמה ַמְרּתָ ְוָא .29

  כא, א שמות :ָּבִּתים ָלֶהם ַוַּיַעׂש ָהֱא�ִהים ֶאת ַהְמַיְּלֹדת ָיְראּו ִּכי ַוְיִהי .30

  יט, ב א הימים דברי :חּור תאֶ  לוֹ  ַוֵּתֶלד ֶאְפָרת ֶאת ָכֵלב לוֹ  ַוִּיַּקח ֲעזּוָבה ַוָּתָמת .31

  יב, יז א שמואל :ַבֲאָנִׁשים ָּבא ָזֵקן ָׁשאּול ִּביֵמי ְוָהִאיׁש ָבִנים ְׁשֹמָנה ְולוֹ  ִיַׁשי ּוְׁשמוֹ  ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ַהֶּזה ֶאְפָרִתי ִאיׁש ֶּבן ְוָדִוד .32

 

I Commentary on 'משנה ט (part I) – “poetic justice” as a reward 

a Exposition on v. 1 (vv. 2-8) – מרים as symbol of the שכינה 

b Homiletic interpretation of v. 9 (vv. 10-16), פרעה’s decrees and the role of his advisors 

c Homiletic interpretation of end of v. 9 (ועלה מן הארץ) and v. 17 (vv. 18-24) – the servitude 

d Homiletic interpretation of v. 25 (vv. 25-32) -  the midwives 
 
 
 

 
 


