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  באפרשת 
  

Who said to whom?    Who am I? 
  

ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר  ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן
  )ב:י( ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים

  
ָראּו ֲאבֶֹתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹתיָך ִמּיֹום ֱהיֹוָתם לֹא 
  )ו:י( ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל
  

  )ז :י( ָאְבָדה ִמְצָרִים ִּכי ֲהֶטֶרם ֵּתַדע
  

  ִמי ָוִמי ַההְֹלִכים.לֵֹהיֶכם-  ֱא'ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה
  )ח:י(
  

  )ז"ט:י( ְוָלֶכםלֵֹהיֶכם - ֱא'הָחָטאִתי ַל
  

  )ח"כ:י (ּתֶֹסף ְראֹות ָּפַני-ַאל ֵלְך ֵמָעָלי ִהָּׁשֶמר ְלָך
  

  )ב:ב"י(  רֹאׁש ֳחָדִׁשיםַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם
  

ּבֶֹקר  ַעד ֵּביתֹו אּו ִאיׁש ִמֶּפַתחְוַאֶּתם לֹא ֵתְצ
  )ב"כ:ב"י(
  

  )ו"כ:ב"י(  ָלֶכםָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת
  

; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַּגם ַּגם קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי
  )א"ל:ב"י ('ה ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת

    
  )ה:י( אנו נכסה את עין הארץ

  
 פרעה הרשה לנו ללכת, לפני מכת הארבה

  )א"י:י(
  

    ) ג"כ:י ("שלשת ימים"לא ראו אותי ל
  

כמוני לא היתה  ולא תוסיף בכל ארץ מצרים 
  )ו:יא(
  

  )ז:א"י( בני ישראלשוני לאני לא חרצתי ל
  

  )ט:ב"י(לא אוכלים אותי נא ומבושל במים 
  

  )ג"י:ב"י(אני הייתי לאות על בתים 
  

  )ח"ל:ב"י( ינו עם בני ישראלאנו עִלגם 
  

  )ט"ל:ב"י (תמהמהכולנו להא יאנו ל
  

גם לגר וגם , לכל אחד) שווה" (אחת"אני 
  )ט"מ:ב"י (לאזרח 

  
  

 
Discussion question:  
Shemot 12: 41 reads:  

   "ְצָרִיםֵמֶאֶרץ ִמ, ִצְבאֹות ְיהָוה-ָיְצאּו ָּכל, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ַוְיִהי; ָׁשָנה, ְוַאְרַּבע ֵמאֹות, ִמֵּקץ ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ַוְיִהי"
(“And it came to pass at the end of four hundred and thirty years, even the selfsame day it came to 
pass, that all the host of the God went out from the land of Egypt.”) 
 
Shemot 12: 51 reads:  

."ִצְבאָֹתם- ַעל--ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת הֹוִציא ְיהָוה  :ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ַוְיִהי"  
(“And it came to pass the selfsame day that the God did bring Bnei Yisrael out of the land of 
Egypt by their hosts.”) 
 
What is the fundamental difference between the two pesukim? 

 
Answer:  

 
In verse 41, Bnei Yisrael are very active—they leave Egypt on their 
own—whereas in verse 51, God is active—He takes out Bnei Yisrael. In 
other words, God helps those who help themselves. In order to receive 
God’s help, we first have to do all we can.  


