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  ל"מדרשי חז

  , רבוא'אף יציאת מצרים שנים מס רבוא' מה ביאתן לארץ שנים מס
  כן לימות המשיח בששים רבוא

סימאי  אומר '    תניא  ר:וזה  לשונו,    רמז  תקיח-  פרק  ב  -ילקוט  שמעוני  הושע  ב
ונתתי '  אתכם  אל  הארץ  וגו  ונאמר  להלן  והבאתי'  נאמר  ולקחתי  אתכם  לי  לעם  וגו

' אותה  לכם  מקיש  יציאתם  ממצרים  לביאתם  לארץ  מה  ביאתן  לארץ  שנים  מס
מה '  וכתיב  וענתה  שמה  כימי  נעוריה  וגו,  ב  רבוא'    שנים  מס  אף  יציאת  מצריםארבוא

כן  לימות  המשיח  בששים רבוא  '  רבוא  וכניסתן  לארץ  בס'  יציאתם  ממצרים  בס
  .רבוא

אמר , מה ביאתם לארץ שנים מששים רבוא אף יציאתם ממצרים שנים מששים רבוא
  רבא וכן לימות המשיח

והוצאתי  אתכם  מתחת :  שונווזה  ל  רמז  קעז  -  פרק  ו  -ילקוט  שמעוני  שמות  ב
סבלות  מצרים  בראש  השנה  בטלה  עבודה  מאבותינו  במצרים  אתיא  סבילה  סבילה 
', כתיב  הכא  והוצאתי  אתכם  מתחת  סבלות  מצרים  וכתיב  התם  הסירותי  מסבל  וגו

ויוסף  יצא  בראש  השנה  מבית  האסורין  כתיב  תקעו  בחדש  שופר  וכתיב  בתריה  עדות 
סימאי  אומר '  ר,  ם  וכתיב  הסירותי  מסבל  שכמוביהוסף  שמו  בצאתו  על  ארץ  מצרי

                                                 
  .י"רש, ריבוא שיצאו ממצרים אלא שני אנשים יהושע וכלב'  שלא נשתיירו מס)א
  . והשאר מתו כולם בשלשת ימי אפילה)ב



ב 

ולקחתי  אתכם  לי  לעם  והבאתי  אתכם  מקיש  יציאתם  ממצרים  לביאתם  בארץ  מה 
אמר ,  ביאתם  לארץ  שנים  מששים  רבוא  אף  יציאתם  ממצרים  שנים  מששים  רבוא

,   שנאמר  וענתה  שמה  כימי  נעוריה  וכיום  עלותה  מארץ  מצריםרבא  וכן  לימות  המשיח
ונתתי  אותה  לכם  מורשה  שנו  רבותינו ).  ז"כתוב  ברמז  קמ(עבודתם  והצלתי  אתכם  מ

אמר  רבא והא  אין  הבכור  נוטל  בראוי  כבמוחזק  ,  צלפחד  היה  בכור  ונטל  שני  חלקים
  .ארץ ישראל מוחזקת היא

   ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחה כלה,מעיר מזכה כל העיראחד 
כי  אנכי  בעלתי  בכם  ולקחתי :  וזה  לשונו  רמז  רע  -  פרק  ג  -ילקוט  שמעוני  ירמיהו  ב

יוחנן  לא '  ל  ר"  א,ל  אומר  דברים  ככתבן"רשב,  אתכם  אחד  מעיר  ושנים  ממשפחה
אחד  מעיר  מזכה  כל  העיר  ושנים  ממשפחה  מזכין  כל ניחא  למרייהו  למימר  הכי  אלא  

  .המשפחה כלה
 יקח  נא  אמר  לו:    וזה  לשונו  המשך  רמז  פב  -  פרק  יח  -ילקוט  שמעוני  בראשית  ב

  אתה  אמרת  יקח  בו  בלשון  אני  גואל  את  בניך  ולקחתי  אתכם  לי הקדוש  ברוך  הוא
  .ולקחתי אתכם אחד מעירלעם הרי בעולם הזה בעולם הבא מנין 

כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת פרע הקדוש ברוך הוא לבניו ביציאתם ממצרים 
  ועתיד ליתן אותם לעתיד לבא

אמר א  מי  הקדימני  ואשלם  "ד:  שונווזה  למדרש  רבה  במדבר  פרשה  יד  פסקה  ב  ב
 הקדוש  ברוך  הואכל  מה  שעשה  אברהם  למלאכי  השרת  פרע  ר  חייא  "  אלעזר  ברבי

) שם  יח(אתה  מוצא  באברהם  לבניו  ביציאתם  ממצרים  ועתיד  ליתן  אותם  לעתיד  לבא  
ולקחתי  אתכם  לי  כנגד )  שמות  ו(  פרע  לבניו  הקדוש  ברוך  הואיקח  נא  מעט  מים  ואף  

ולקחום )  ישעיה  יד(  לעתיד  לבא  מנין  לם  הזה  יוחנן  אין  לי  אלא  בעואמר  רבייקח  נא  
  נתן  לבניו הקדוש  ברוך  הואעמים  והביאום  אל  מקומם  באברהם  כתיב  מעט  מים  ו

דברים (ל  מנין  "והכית  בצור  ויצאו  ממנו  מים  ולע)  שמות  יז(מים  ביציאתם  ממצרים  
ישעיה (מות  המשיח  מנין  ולי'  אלהיך  מביאך  אל  ארץ  טובה  ארץ  נחלי  מים  וגו'  כי  ה)  ח
אפתח  על )  שם  מא(והיה  על  כל  הר  גבוה  ועל  כל  גבעה  נשאה  פלגים  יבלי  מים  וכן  )  ל

  .ל"עכ, שפיים נהרות
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