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 רש"י 
אף על פי שמנאן בחייהן  - ואלה שמות בני ישראל)א( 

בשמותן, חזר ומנאן במיתתן ]אחר מיתתן[, להודיע חבתן 
שנמשלו לכוכבים, שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, 

שנאמר )ישעיהו מ כו( המוציא במספר צבאם לכולם בשם 
והלא הוא ובניו היו בכלל  - ויוסף היה במצרים)ה(  יקרא:

בא ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שהוא היה  שבעים, ומה
במצרים, אלא להודיעך צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרועה 
את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד 

שלא הפילו נשותיהם ולא מתו כשהם  - פרו)ז(  בצדקו:
ויקם )ח(  שהיו יולדות ששה בכרס אחד: - וישרצו קטנים:

 ואל חד אמר חדש ממש. וחד אמר, רב ושמ - מלך חדש

 י-שמות פרק א, א
ה ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהָבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיש ) א( ְוֵאלֶּ

ּוֵביתֹו ָבאּו: )ב( ְראּוֵבן ִשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה: )ג( ִיָששָכר ְזבּוֻלן 
ְך  רֶּ ש ֹיְצֵאי יֶּ פֶּ ּוִבְנָיִמן: )ד( ָדן ְוַנְפָתִלי ָגד ְוָאֵשר: )ה( ַוְיִהי ָכל נֶּ

ש ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים: )ו( ַוָיָמת יֹוֵסף ְוָכל  ַיֲעֹקב ִשְבִעים ָנפֶּ
ָחיו ְוֹכל ַהדֹור ַההּוא: )ז( ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו  אֶּ

ְך  לֶּ ץ ֹאָתם: פ )ח( ַוָיָקם מֶּ ַוַיַעְצמּו ִבְמֹאד ְמֹאד ַוִתָמֵלא ָהָארֶּ
ל ַעמֹו ָחָדש ַעל ִמְצָרִים אֲ  ר אֶּ ת יֹוֵסף: )ט( ַויֹאמֶּ ר לֹא ָיַדע אֶּ שֶּ

ן  נּו: )י( ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו פֶּ ִהֵנה ַעם ְבֵני ִיְשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִממֶּ
אָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ֹשְנֵאינּו  ה ְוָהָיה ִכי ִתְקרֶּ ִיְרבֶּ

ץ  :ְוִנְלַחם ָבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ

כל הבה לשון הכנה והזמנה לדבר הוא,  - הבה נתחכמה לו)י(  עשה עצמו כאלו לא ידע: - אשר לא ידע שנתחדשו גזרותיו:
לעם. נתחכמה מה לעשות לו. ורבותינו דרשו נתחכם למושיען של ישראל לדונם  - נתחכמה לו כלומר הזמינו עצמכם לכך:

ועלה  לא יביא מבול לעולם )והם לא הבינו שעל כל העולם אינו מביא, אבל הוא מביא על אומה אחת(:במים, שכבר נשבע ש
על כרחנו. ורבותינו דרשו כאדם שמקלל עצמו ותולה קללתו באחרים, והרי הוא כאלו כתב ועלינו מן הארץ והם  - מן הארץ
 יירשוה:

 
 ח-בראשית פרק טו, ה

 ֹ ט ָנא ַהָשַמְיָמה ּוְסֹפר )ה( ַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוי ר ַהבֶּ אמֶּ
ָך:  ר לֹו ֹכה ִיְהיֶּה ַזְרעֶּ  ַהכֹוָכִבים ִאם תּוַכל ִלְסֹפר ֹאָתם ַויֹאמֶּ

ר ֵאָליו ֲאִני ְיקָֹוק  ָה לֹו ְצָדָקה: )ז( ַויֹאמֶּ ֱאִמן ַביקָֹוק ַוַיְחְשבֶּ )ו( ְוהֶּ
ת ת ְלָך אֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכְשִדים ָלתֶּ ץ ַהזֹאת  ֲאשֶּ ָהָארֶּ

ָנה:  ְלִרְשָתּה: )ח( ַויֹאַמר ֲאֹדָני יֱקִֹוק ַבָמה ֵאַדע ִכי ִאיָרשֶּ

 רש"י 
לפי פשוטו הוציאו מאהלו לחוץ  - ויוצא אתו החוצה)ה( 

לראות הכוכבים, ולפי מדרשו אמר לו צא מאצטגנינות שלך 
ן לו בן, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן, אברם אי

אבל אברהם יש לו בן. וכן שרי לא תלד, אבל שרה תלד, אני 
קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. דבר אחר הוציאו מחללו 

 של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים, וזהו לשון הבטה 
ויחשבה  ע:לא שאל לו אות על זאת, אבל על ירושת הארץ שאל לו אות ואמר לו במה אד - והאמין בה')ו(  מלמעלה למטה:

הקדוש ברוך הוא חשבה לאברם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. דבר אחר במה אדע, לא שאל לו אות  - לו צדקה
 אלא אמר לפניו הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא בזכות הקרבנות:

 
 בראשית פרק מז פסוק כח

ַבע ָשִנים ְוַאְרָבִעים ּו ְשֵרה ָשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ְשֵני ַחָייו שֶּ ץ ִמְצַרִים ְשַבע עֶּ רֶּ  ְמַאת ָשָנה:ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְבאֶּ
 

 רש"י 
למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו  - ויחי יעקב

 לשעבדם. דבר אחר שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו:
 

 בראשית פרק מט פסוק א
ר ֵהָאְספּו ְואַ  ל ָבָניו ַויֹאמֶּ ם ְבַאֲחִרית ַהָיִמים:ַוִיְקָרא ַיֲעֹקב אֶּ ְתכֶּ ר ִיְקָרא אֶּ ם ֵאת ֲאשֶּ  ִגיָדה ָלכֶּ

 

 רש"י 
 בקש לגלות את הקץ ונסתלקה שכינה ממנו והתחיל אומר דברים אחרים: - ואגידה לכם

 
 ב"מסכת תענית דף כז ע

סי: אלמלא מעמדות לא נתקיימו אמר רבי יעקב בר אחא אמר רב א
שמים וארץ, שנאמר ויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה, אמר 

אברהם: רבונו של עולם! שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם 
כדור המבול וכדור הפלגה? אמר ליה: לאו. אמר לפניו: רבונו של עולם, 

משלשת  הודיעני, במה אירשנה? אמר ליה: קחה לי עגלה משלשת ועז
וגו'. אמר לפניו: רבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן 

אמר לו: כבר תקנתי להם  -שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם? 
מעלה אני עליהם כאילו  -סדר קרבנות, בזמן שקוראין בהן לפני 

 הקריבום לפני, ואני מוחל להם על כל עונותיהם.

 רש"י 
עיסקי  - אמר רב אסי לפי שאלמלא מעמדות

קרבנות שישראל עושין, הן היו כלים בחטאן, 
שמים וארץ העומדים בזכותן אין  -ומשהן כלין 

שמאחר שהן  - כאנשי דור המבול מתקיימין כו'.
כלין אין העולם מתקיים, והואיל שעל עיסקי 

קרבן העולם עומד, לכך קורין אנשי מעמד 
 - כבר תקנתי להם כו' אשית.בעריהן במעשה בר

כל זמן שקורין בהן כו' מהיכא יליף לה להאי, 
 גמגום.
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 הקרבונותסדר  –שחרית  סידור תפילת
 יך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש היה קים כאשר צוית אותם על ידיוא ה' אלקינו שהקטירו אבותינו לפנהאתה 

 ורה:משה נביאך ככתוב בת
 
 

 פרשת שמותלפרי צדיק  -ר' צדוק הכהן מלובלין 
רו )שבת קמ"ה ב( הבאים ישרש יעקב וגו' )ישעיה כ"ז, ו'( אלו תלמידי וגלות בבל היה הכנה לתורה שבעל פה כמו שאמ

חכמים שבבבל שעושין ציצין ופרחים לתורה ועל זה אמר הכתוב )שם( ומלאו פני תבל תנובה שמשם נתפשט תורה לכל 
ברכות כ"ד ב( העולם. וכן כל הגלויות הוא להתפשטות תורה שבעל פה שכל הגלויות בכלל גלות בבל. והראיה מדאמרינן )

רבי אבא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה דהוה קא בעי למיסק לארעא דישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ 
ישראל וכו' עד יום פקדי וגו' והם היו כבר אחר הפקידה. ואדרבה חשבו בגמרא )יומא ט' ב( לחסרון שלא עלו כולם בימי 

ת עוד שוב חזר מאמר הכתוב בבלה יובאו ושמה יהיו עד וגו' שכל הגלויות בכלל בבל עזרא עיין שם. אך כיון שהוצרכו לגלו
 וכאמור.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 


