
Je descendrai avec toi en Egypte 
 
 

      מומומומו    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  
  :ִיְצָחק $ִביו ֵלא#ֵהי ְזָבִחי" ַוִ�ְזַ�ח ָ�ַבע ְ�ֵאָרה ַוָ�ֹבא לוֹ  ֲאֶ�ר ְוָכל ִיְ�ָרֵאל ַוִ�ַ�ע) א(
 
  :ִהֵ*ִני אֶמרַו�ֹ  ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוֹ�אֶמר ַהַ)ְיָלה ְ�ַמְרֹאת ְלִיְ�ָרֵאל ֱא#ִהי" ַוֹ�אֶמר) ב(
 
  :ָ�" ֲאִ�יְמ, 1ָדֹול ְלגֹוי 0ִי ִמְצַרְיָמה ֵמְרָדהֵמְרָדהֵמְרָדהֵמְרָדה    ִ.יָראִ.יָראִ.יָראִ.יָרא    -ל-ל-ל-ל $ִבי, ֱא#ֵהי ָהֵאל $ֹנִכי ַוֹ�אֶמר) ג(
 
  :ֵעיֶני, ַעל ָידוֹ  ָיִ�ית ְויֹוֵס3 ָע#ה ַג" -ַעְל, ְו$ֹנִכי ִמְצַרְיָמה ִע2ְ, ֵאֵרד $ֹנִכי) ד(
 
 ְנֵ�יֶה" ְוֶאת ַט6ָ" ְוֶאת ֲאִביֶה" ַיֲעֹקב ֶאת ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ַוִ�ְ�א5 ָ�ַבע ִמְ�ֵאר ַיֲעֹקב ַוָ�ָק") ה(

  :ֹאתוֹ  ָלֵ�את 6ְַרֹעה ָ�ַלח ֲאֶ�ר ָ�ֲעָגלֹות
 
 ַזְרעוֹ  ְוָכל ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ַוָ�ֹבא5 0ְַנַע9 ְ�ֶאֶר8 ָרְכ�5 ֲאֶ�ר ְרכ5ָ�" ְוֶאת ִמְקֵניֶה" ֶאת ַוִ�ְקח5) ו(

  (...) :ִא.וֹ 
 
  :ָוֵ�� ִ�ִ�י" ֶנֶפ� 0ָל ַיֲעֹקב ְבֵני ְנֵ�י ִמְ)ַבד ְיֵרכוֹ  ֹיְצֵאי ִמְצַרְיָמה ְלַיֲעֹקב ַהָ�$ה ַהֶ*ֶפ� 0ָל) כו(
 
  :ִ�ְבִעי" ִמְצַרְיָמה ָ�$ההַ  ַיֲעֹקב ְלֵבית ַהֶ*ֶפ� 0ָל ְ�ָנִי" ֶנֶפ� ְבִמְצַרִי" לוֹ  י;ַ)ד ֲאֶ�ר יֹוֵס3 5ְבֵני) כז(

 
 

      גגגג    פסוקפסוקפסוקפסוק    מומומומו    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית    יייי""""רשרשרשרש �
  
  :לאר8 לחוצה לצאת שנזקק על מיצר שהיה לפי =  מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה    מרדהמרדהמרדהמרדה    תיראתיראתיראתירא    אלאלאלאל

 
 

      דדדד    פסוקפסוקפסוקפסוק    מומומומו    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית    ריקאנטיריקאנטיריקאנטיריקאנטי �
  

 שכינה ישראל שגלו מקו" כל] א"ע כט מגילה[ לברכה זכרונ" רבותינו אמרו מכא9
 מ9 השכינה להעלות רמז עלה ג" וטע" (...). "מצרי עמA ארד אנכי שנאמר, עמה"
 לא] א"ע ה תענית[ מאמר" וזהו (...). עמה בניה יצאו השכינה בצאת כי, הגלות
] ט, יא הושע[ שנאמר, מטה של בירושל" שאבא עד מעלה של בירושלי" אבוא
Aבעיר אבוא ולא קדוש בקרב:  

 
 
 

      אאאא    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) שלו"שלו"שלו"שלו"    אישאישאישאיש((((    הירידותהירידותהירידותהירידות    פרקיפרקיפרקיפרקי    אליהואליהואליהואליהו    דבידבידבידבי    תנאתנאתנאתנא
  
' וכת ותשעה ששי" בניו ושני יוס3) ו"כ/ ו"מ/ ש" בראשית(' וגו הבאה הנפש כל נ"מ

 כול" מספר ועלה עמה" במניי9 נכנס ה"הקב עשה מה, )ב"כ' י דברי"(' וגו נפש בשבעי"
 התייחסו ממצרי" אבותינו וכשנגאלו, מצרימה עמA ארד אנכי' שנ מה לקיי", שבעי"
 עשה מה, )ז"ל ב"י שמות(' וגו רגלי מאות] כשש) [שש( נ"מ, אחת חסר רבוא ששי" הזכרי"
 עלה ג" אעלA אנכי שנאמר מה לקיי", רבוא ששי" מספר ועלה עמה" במניי9 נכנס ה"הקב

 /).ו"מ/ ש" בראשית(

 
 



 

Genèse, chapitre 46 
 
2) Dieu dit à Israël dans des visions nocturnes : ‘Jacob ! Jacob ! Il dit : Me voici. 
 
3) il dit : je suis le Dieu, le Dieu de ton père; ne crains pas de descendre en Egypte car je t’y 
ferai une grande nation. 
 
4) Moi, Je descendrai avec toi en Egypte, et Je t’en ferai monter moi-même et Joseph mettra 
sa main sur tes yeux’. 
 
5) Jacob se leva de Beersheba et les enfants d’Israël transportèrent Jacob leur père, leurs 
jeunes enfants et leurs femmes dans les chars qu’avaient envoyés Pharaon pour le 
transporter. 
 
6) Ils prirent leurs troupeaux et leurs possessions qu’ils avaient acquis dans le pays de 
Canaan, et ils arrivèrent en Egypte, Jacob et toute sa descendance avec lui. (...) 
 
26) Toutes les âmes appartenant à Jacob qui viennent  en Egypte issues de sa hanche, à 
part les femmes des fils de Jacob, toutes les âmes étaient soixante-six. 
 
27) Et les fils de Joseph qui lui furent nés en Egypte étaient deux âmes ; toutes les âmes 
pour la maison de Jacob qui vinrent en Egypte étaient soixante-dix. 
 
 

� Commentaire de Rachi sur le verset 3 
 
Ne crains pas de descendre en Egypte: car il était troublé d’être obligé de sortir de 
la terre d’Israël. 

 
 

� Commentaire du Ricanti sur le verset 4 
 
De là, nos maîtres de mémoire bénie ont dit: là où les enfants d’Israël sont exilés, la 
présence divine les accompagne, comme il est dit « Moi, je descendrai avec toi en 
Egypte ». (…) Et la raison pour laquelle il est marqué « moi-même » est que cette 
présence divine remontera de l’exil, car avec sa sortie (de l’exil), sortiront ses enfants 
(d’Israël) avec elle. (…) Et c’est ce qui est marqué également dans le traité de Taanit 
(5a) : Je (Dieu) ne reviendrai dans la Jérusalem céleste, que lorsque Je rentrerai 
dans la Jérusalem terrestre, comme il est dit « Je suis le Saint au milieu de toi ; Je ne 
viendrai pas dans la ville ». 

 
 
 

Tana débé Elihaou, chapitre des « Yéridot », première section 
 
Toutes les âmes qui vinrent : si l’on compte Joseph et ses deux fils, cela fait 69 ; pourtant il 
est marqué 70 âmes? Que fit le Saint béni soit-Il?  Il s’inclut dans le compte et leur nombre 
fut alors de 70, pour accomplir « Moi, je descendrai avec toi en Egypte ». Et lorsque nos 
parents furent délivrés de l’esclavage égyptien, le nombre des hommes étaient de six cent 
mille moins un  et le Saint béni soit-Il s’inclut dans le compte, pour accomplir ‘Je te ferai 
monter moi-même’. 
 


