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 שמות פרק א פסוק א 
  ְוֵאֶ�ה ְ�מ�ת ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ַהָ�ִאי
 ִמְצָרְיָמה 

 :ַיֲעקֹב ִאי� �ֵבית� ָ�א� ֵאת
  

 י "רש
 א$ על פי שמנא  בחייה  �  ואלה שמות בני ישראל

, ]אחר מיתת [ חזר ומנא  במיתת  ,בשמות 

שמוציא  , להודיע חבת  שנמשלו לכוכבי


) ישעיהו מ כו(שנאמר , ומכניס  במספר ובשמות
  :המוציא במספר צבא
 לכול
 בש
 יקרא

 ן"רמב
 
 כי הכתוב ירצה למנות עני  � ואלה שמותטע


כי אז גלו בראש , הגלות מעת רדת
 למצרי

יחזור אל תחלת ולפיכ0 , כאשר פירשתי, גולי

העני  שהוא מפסוק וכל זרעו הביא אתו מצרימה 
וש
 כתוב אחריו ואלה שמות בני , )בראשית מו ז(

ואותו הפסוק בעצמו ', ישראל הבאי
 מצרימה וגו
, כי א$ על פי שה
 שני ספרי
, הוא שהחזיר בכא 

וכאשר , הספור מחובר בדברי
 באי
 זה אחר זה
והחזיר ,  וכל זרעוהזכיר בני יעקב קצר בבני בניו

  הכלל כאשר אמר ש
 כל הנפש לבית יעקב הבאה 

שהשלי
 דברי הימי
 ובשנת אחת לכורש , וכעני  הזה בספר דברי הימי
 וספר עזרא. מצרימה שבעי

ואות
 ', כה אמר כורש מל0 פרס וגו', את רוח כורש וגו' בפי ירמיהו העיר ה' מל0 פרס לכלות דבר ה
השלי
 הראשו  , אלא שהיו שני ספרי
, זיר בראש ספר עזרא לחבר הספורשני פסוקי
 בלשונ
 הח

וכ  הדבר בשני הספרי
 האלה בראשית ואלה . במה שהיה קוד
 בני  הבית והספר השני מעת הבני 
, ורבי אברה
 אמר כי בעבור שהזכיר בסו$ הספר הראשו  כי ראה יוס$ לבניו בני שלשי
 :שמות

פ שמנא  בחייה
 חזר "י כתב אע"ורש. ואיננו נכו .  מעטי
 ופרו ורבוהזכיר כי ג
 אחיו ברדת
 היו
, ומנא  אחר מיתת  בשמות
 להודיע חבת
 שנמשלו ככוכבי
 שמוציא  במספר ומכניס  במספר

וה
 דברי
 של אמת , ואלו דברי אגדה). ישעיה מ כו(שנאמר המוציא במספר צבא
 לכל
 בש
 יקרא 
ו הוא כמו "אבל קשור הפסוקי
 וחבור
 בוא, ל שמות
 תדירה מחבב  וכופ"בעני  החבוב שהקב

  :שפירשתי
  

 בראשית פרק מו 
ְוֵאֶ�ה ְ�מ�ת ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ) ח(  ס : ָ�ָניו �ְבֵני ָבָניו ִא�4 ְ�נָֹתיו �ְבנ�ת ָ�ָניו ְוָכל ַזְרע� ֵהִביא ִא�4 ִמְצָרְיָמה) ז(

 :ָניו ְ�כֹר ַיֲעקֹב ְרא�ֵב ַהָ�ִאי
 ִמְצַרְיָמה ַיֲעקֹב �ָב
  

 שמות פרק א פסוק ה 

  :ַוְיִהי 5ָל ֶנֶפ� יְֹצֵאי ֶיֶר0ְ ַיֲעקֹב ִ�ְבִעי
 ָנֶפ� ְוי�ֵס$ ָהָיה ְבִמְצָרִי

  
  פרשה א סימן ג -שמות רבה 

, שקולי
 ה  ישראל כצבא השמי
, ואלה שמות בני ישראל הבאי
 מצרימה יעקב ובניו איש וביתו באו
מונה מספר לכוכבי
 לכל
 שמות ) תהלי
 קמז(שנאמר , ונאמר בכוכבי
 שמות, ר כא  שמותנאמ

ולפי שה
 משולי
 לכוכבי
 קרא , ה כשירדו ישראל למצרי
 מנה מספר
 כמה היו"א$ הקב, יקרא

  .'ד ואלה שמות בני ישראל וגו"הה, שמות לכל

  
  
  

    
  

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

  

  

  

  



 2 

  

  
  

 בראשית פרק לו 
   : ָנָ�יו ִמְ�נ�ת 5ְָנַע  ֶאת ָעָדה ַ�ת ֵאיל�  ַהִח4ִי ְוֶאת 7ֳהִליָבָמה ַ�ת ֲעָנה ַ�ת ִצְבע�  ַהִחִ�יֵעָ�ו ָלַקח ֶאת) ב(
   :ַו4ֵֶלד ָעָדה ְלֵעָ�ו ֶאת ֱאִליָפז �ָבְ�ַמת ָיְלָדה ֶאת ְרע�ֵאל) ד( :ְוֶאת ָ�ְ�ַמת ַ�ת ִיְ�ָמֵעאל ֲאח�ת ְנָבי�ת) ג(
   ...:ְו7ֳהִליָבָמה ָיְלָדה ֶאת יעיש ְיע�� ְוֶאת ַיְעָל
 ְוֶאת קַֹרח ֵאֶ�ה ְ�ֵני ֵעָ�ו ֲאֶ�ר י:ְ�ד� ל� ְ�ֶאֶר9 5ְָנַע ) ה(
י ֱאִליָפז 4ֵיָמ  ַוִ;ְהי� ְ�ֵנ) יא( :ֵאֶ�ה ְ�מ�ת ְ�ֵני ֵעָ�ו ֱאִליַפז ֶ�  ָעָדה ֵאֶ�ת ֵעָ�ו ְרע�ֵאל ֶ�  ָ�ְ�ַמת ֵאֶ�ת ֵעָ�ו) י(

ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶג� ֶלֱאִליַפז ֶ�  ֵעָ�ו ַו4ֵֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעָמֵלק ֵאֶ�ה ְ�ֵני ָעָדה ) יב( :א�ָמר ְצפ� ְוַגְע4ָ
 �ְקַנז
ְוֵאֶ�ה ָהי� ְ�ֵני ) יד( : ָבְ�ַמת ֵאֶ�ת ֵעָ�וְוֵאֶ�ה ְ�ֵני ְרע�ֵאל ַנַחת ָוֶזַרח ַ�ָ=ה �ִמָ>ה ֵאֶ�ה ָהי� ְ�ֵני) יג( :ֵאֶ�ת ֵעָ�ו

   ...:7ֳהִליָבָמה ַבת ֲעָנה ַ�ת ִצְבע�  ֵאֶ�ת ֵעָ�ו ַו4ֵֶלד ְלֵעָ�ו ֶאת יעיש ְיע�� ְוֶאת ַיְעָל
 ְוֶאת קַֹרח
   :ְמָנע <��$ ַעְלָוה <��$ ְיֵתתְוֵאֶ�ה ְ�מ�ת <��ֵפי ֵעָ�ו ְלִמְ�ְ?חָֹת
 ִלְמקֹמָֹת
 ִ�ְ�מָֹת
 <��$ 4ִ) מ(
<��$ ַמְגִ@יֵאל ) מג( :<��$ ְקַנז <��$ 4ֵיָמ  <��$ ִמְבָצר) מב( :<��$ 7ֳהִליָבָמה <��$ ֵאָלה <��$ ִ?ינֹ ) מא(

ָ>ָת
 ה�א ֵעָ�   : ו ֲאִבי ֱאד�
<��$ ִעיָר
 ֵאֶ�ה <��ֵפי ֱאד�
 ְלמְֹ�בָֹת
 ְ�ֶאֶר9 ֲאח:
  

 מלאכי פרק א פסוק ב 

 ְיקָֹוק ָואַֹהב ֶאת ַיֲעקֹב   :7ַהְב4ִי ֶאְתֶכ
 7ַמר ְיקָֹוק ַוֲאַמְר4ֶ
 ַ�ָ=ה ֲאַהְב4ָנ� ֲהל�א 7ח ֵעָ�ו ְלַיֲעקֹב ְנא:

  
  ]ז"תרל[ פרשת שמות -ת "שפת אמת עה

. ומה ענינו לכא . בש
 יקרא' פר כוי חזר ומנא
 להודיע חיבת  שנמשלו לכוכבי
 המוציא במס"ברש
' ש במד"רק מאהבה כמ. ו"י שנאה ח"ע' בא הכתוב להגיד כי לא הי. והפשוט הוא לאשר ירדו לגלות

המדרש שמות  ' פ ד"אבל עיקר אמיתיות העני  הוא ע. 'וזה להודיע חיבת  כו. 'ואוהבו שחרו מוסר כו
ה בורא "ש הקב"לגאולה הלכו מיד עמה
 כמל שהארות הראויות "ז ז"אמו' ופי' על ש
 הגאולה כו

כי כל כוכב ומלא0 שנברא על . וזה עצמו עני  השמות דכתיב לכול
 בש
 יקרא. 'רפואה קוד
 למכה כו
בעול
 לכ  נקבע בו מקוד
 ש
 עליו  שמצד זה תתדבק הפעולה ' דבר מיוחד לעשות שליחות הבורא ית

לחשוכא . אמצותא דיממא' רחמנא לנהורא ופקדי' יפ ויקרא לאור יו
 קר"ע' בכח עליו  כדאיתא בגמ
ש לכול
 בש
 יקרא "וז. 'ז כו"קריאה לשו  חיבה ודביקות כמו וקרא זא' פי. 'אמצותא דלילה כו

ומצד שיש לכל . 'והוא ש
 כבוד מלכותו ית. שהוא התדבקות כל צבא מרו
 בשמא דכליל כל שמה 
ש
 מיוחד ' ו כ  ממש באיש הישראלי שיש לכל אוכמ. ז מונה מספר לכול
"פרט חלק מיוחד נמצא עי

ואות  השמות שה
 כוחות הנפשות ה
 . ובוודאי כשגומר מעשיו לטובה נשל
 בזה שמו. שצרי0 לתקנו
כלומר שלא יעלה . י הבאי
"והיינו דכתיב ואלה שמות בנ. עצמ
 מסייעי  לאד
 להוציא לאור תיקונו

רק שכח . ו"אותנו ח' וכאילו עזב ה.  תבא הוא במקרהו כי הגלות וכ  כל עת צרה לאד
 שלא"ד ח"עה
 
הדביקות הול0 עמנו בגלות כאשר אמרנו לדייק במלת הבאי
 מצרימה שהוא על כל מיני המיצרי

ומצד . הכתוב שג
 השמות ה
 יורדי  לתו0 המיצר וג
 ה
 בגלות' וג
 זה אמת בפי. י תמיד"שיש לבנ
שקוד
 גלות מצרי
 נתקשרו בכח השורש למעלה כמו כלל הדברי
 . י בגליותיה
"זה נושעי  בנ

  :הכוכבי
 שנוטלי  רשות מקוד
 לעשות השליחות והוא דביקות השליחות בכח הבורא והב 
 
  

  

  

  


