
A- Le don de la Torah, finalité de la sortie d’Egypte 
 
 

      טוטוטוטו    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  
 ֵמאֹות �ְרַ$ע ֹאָת� ְוִע'& ַוֲעָבד&� ָלֶה� %א ְ$ֶאֶר# ַזְרֲע  ִיְהֶיה ֵגר ִ�י ֵ�ַדע ָיֹדעַ  ְל�ְבָר� ַוֹ�אֶמר) יג(

  :ָ(ָנה
 
  :ָ+דֹול ִ$ְרכ2( ֵיְצא& ֵכ, ְו�ֲחֵרי ִכי.נֹ  ָ-, ַיֲעֹבד& ֲאֶ(ר ַה+ֹוי ֶאת ְוַג�) יד(
 
  

      גגגג    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
  
�ַעְבד&, ִמ4ְִצַרִי� ָהָע� ֶאת ְ$הֹוִציֲא  ְ(ַלְחִ�י  .ֹנִכי ִ�י ָהאֹות 5ְ  ְוֶזה ִע34ָ ֶאְהֶיה ִ�י ַוֹ�אֶמר) יב(ַ 

  :ַה7ֶה ָהָהר ַעל ָהֱא%ִהי� ֶאת
  
  

    שמותשמותשמותשמות    הקצרהקצרהקצרהקצר    הפירושהפירושהפירושהפירוש    8 8 8 8     עזראעזראעזראעזרא    אב,אב,אב,אב, �
        יביביביב    פסוקפסוקפסוקפסוק    גגגג    פרקפרקפרקפרק

    
 את להוציא שלחתי: למה 8 האותהאותהאותהאות    ל:ל:ל:ל:    וזהוזהוזהוזה

 וכ,, הזה ההר על אותי שתעבדו, הע�
 מאר# אתכ� המוציא: אומר הכתוב
, כב ויקרא( לאלהי� לכ� להיות מצרי�

 ). לג
Le mont Sinaï 

 
 

Genèse, chapitre 15 
 
13) Il dit à Avram : «Sache, tu sauras, que ta descendance sera étrangère sur une terre qui 
ne sera pas la sienne, qu’ils (les habitants de cette terre) les asserviront et les opprimeront 
quatre cents ans. 
 
14) Et, Je jugerai la nation qui les asservira, et après cela ils sortiront avec une grande 
richesse. 
 
 

Exode, chapitre 3 
 
12) Il dit (à Moïse) : car Je serai avec toi, et ceci est pour toi le signe que c’est Moi qui t’ai 
envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d’Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. 
 

� Commentaire d’Ibn Ezra 
 
Et ceci est pour toi le signe : pourquoi t’ai-je envoyé pour faire sortir ce peuple ? 
Pour que vous me serviez sur ce mont (le mont Sinaï). Ainsi l’Ecriture dit : «C’est moi 
qui vous ai sorti d’Egypte, pour être pour vous, un Dieu».  

 



 
B- L’esclavage égyptien : purification et formation du peuple juif 

 
 

      חחחח    פרקפרקפרקפרק    אאאא    מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�
  
  :ַהַ$ְרֶזלַהַ$ְרֶזלַהַ$ְרֶזלַהַ$ְרֶזל    �&ר�&ר�&ר�&ר ִמ�ֹו3 ִמ4ְִצַרִי� הֹוֵצאתָ  ֲאֶ(ר ֵה� ְוַנֲחָלְת  ַע4ְ  ִ�י) נא(

 

      נאנאנאנא    פסוקפסוקפסוקפסוק    חחחח    פרקפרקפרקפרק    אאאא    מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�    יייי""""רשרשרשרש �
  

  :כור קרוי זהב בו שמזקקי, חרסי� 8  הברזלהברזלהברזלהברזל    כורכורכורכור
 

      נאנאנאנא    פסוקפסוקפסוקפסוק    חחחח    פרקפרקפרקפרק    אאאא    מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�    דודדודדודדוד    מצודתמצודתמצודתמצודת �
  

 על העומד ברזל בכור נתוני� היו וכאילו השעבוד קושי מתו: 8 הברזלהברזלהברזלהברזל    כורכורכורכור    מתו:מתו:מתו:מתו:
  :האש

  
 
 
 
 

 
Rois I, chapitre 8, verset 51 
 
51) Car il est Ton peuple et Ton héritage, que Tu as fait sortir 
d’Egypte, du milieu de ce creuset de fer. 

 
� Commentaire de Rachi 

 
Ce creuset de fer : des ustensiles en argiles dans lesquels 
on purifie l’or sont appelés des creusets 

 
� Commentaire du Metsoudat David 

 
Ce creuset de fer : (c'est-à-dire) à travers la dureté de 
l’esclavage. Comme ce que l’on met dans un creuset en fer 
qui est sur le feu. 
 
 

La traversée de la mer des Joncs, 
Marc Chagall 

 
 
 



 

C- Une promesse tenue 
 
 

            טוטוטוטו    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  
 ֵיְצא& ֵכ, ְו�ֲחֵרי .ֹנִכי ָ-, ַיֲעֹבד& ֲאֶ(ר ַה+ֹוי ֶאת ְוַג�) יד(

  :ָ+דֹול ִ$ְרכ2(
  

 
 

      ונתתיונתתיונתתיונתתי    יאיאיאיא, , , , גגגג    הההה""""דדדד    גגגג    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) שנא,שנא,שנא,שנא,((((    רבהרבהרבהרבה    שמותשמותשמותשמות
  
 כי והיה[ מצרי� בעיני הזה הע� ח, את ונתתי יא, ג

: לאברה� שאמרתי מה). 'ג שמות] (ריק� כותל לא תלכו,
 עתיד אני כ,, )טו בראשית( גדול ברכש יצאו כ, ואחרי
 וילכו שישאילו� כדי מצרי� בעיני לח, אות� לעשות
: לומר אביה� לאברה� פה פתחו, יהא שלא כדי, מלאי�
 ואחרי, בה� קיי�) ו"ט בראשית ש�( את� וענו ועבדו�

   .עמה� קיי� לא 8  גדול ברכש יצאו כ,
 
 

 
 
 

Genèse, chapitre 15 
 
14) Et aussi la nation qui les asservira, Je la jugerai et après cela ils sortiront avec une 
grande richesse. 

 
 
Exode Raba, chapitre 3 
 
J’accorderai la grâce à ce peuple aux yeux de l’Egypte : Par rapport à ce que J’ai dit à 
Avraham «et après cela ils sortiront avec une grande richesse», Je les ai rendu gracieux aux 
yeux des égyptiens, pour qu’ils leur prêtent leurs objets, et qu’ils sortent avec les poches 
pleines. De ce fait, Avraham ne pourra pas dire : «ils les asserviront et les opprimeront », Tu 
as accompli; «et après cela ils sortiront avec une grande richesse», Tu ne l’as pas accompli. 
 
 

Abraham reçoit les trois étrangers, 
Gustave Doré 


