בס"ד
פרשת שמות ,פרשה ודרשה
הווצרות עם ישראל
 .1שמות פרק א
יתֹו ָ ָּֽבאּו:
(א) וְ ֵ֗ ֵאלֶּה ְשמֹו ֙ת בְ נֵ ֵ֣י י ְִש ָר ֵ֔ ֵאל ַהבָ ִ ִ֖אים ִמצְ ָ ָ֑ריְמָ ה ֵ ֵ֣את ַיע ֲֵ֔קב ִ ִ֥איש ּובֵ ִ֖
יהּודה:
ָ ָּֽ
אּובֵ֣ן ִש ְמ ֵ֔עֹון ל ִ ִֵ֖וי וִ
(ב) ְר ֵ
ּוב ְני ִ ָָּֽמן:
בּולן ִ
שכִ֥ר זְ ִ֖
(ג) יִשָ ָ
(ד) ָדִ֥ן וְ נַפְ ָת ִ ִ֖לי גָ ִ֥ד וְ ָא ֵ ָּֽשר:
יֹוסף ָהיָ ִ֥ה ְב ִמצְ ָ ָּֽר ִים:
(ה) וַ ַָּֽֽיְ ֵ֗ ִהי ָכל־נֶּ ֶ֛פֶּש יצְ ֵ ִ֥אי יֶּ ָּֽ ֶַּֽרְך־ ַיע ֲִ֖קב ִשבְ ִ ֵ֣עים נָ ָ֑פֶּש וְ ֵ ִ֖
ל־א ֵ֔ ָחיו וְ ִ֖כל הַ ִ֥דֹור ַה ָּֽהּוא:
יֹוס ֙ף וְ ָכ ֶּ
(ו) וַיָ ָּ֤מָ ת ֵ
(ז) ּובְ נֵ ֵ֣י י ְִש ָר ֵ֗ ֵאל פָ ֧רּו וַ ַָּֽֽ ִי ְש ְר ֶ֛צּו וַ יִ ְר ִ֥בּו ַויַ ָּֽעַ צְ ִ֖מּו בִ ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד ַו ִתמָ ֵלִ֥א הָ ָ ִ֖א ֶּרץ א ָ ָּֽתם :פ
ת־יֹוסף:
ֵ ָּֽ
ל־מצְ ָ ָ֑ריִ ם אֲ ֶּ ִ֥שר ָּֽלא־י ַ ִָ֖דע ֶּא
(ח) וַיָ ִ֥ ַָֽקם ֶּ ָּֽמלְֶּך־חָ ָ ִ֖דש עַ ִ
(ט) ִ֖וַיאמֶּ ר ֶּאל־עַ ָ֑מֹו ִה ֵ֗ ֵנה ַ֚עַ ם בְ נֵ ֵ֣י י ְִש ָר ֵ֔ ֵאל ַרִ֥ב וְ עָ ִ֖צּום ִמ ֶּ ָּֽמנּו:
ן־ה ָ ָּֽא ֶּרץ:
ם־בנּו וְ עָ ָלִ֥ה ִמ ָ
ל־ש ְנ ֵ֔ ֵאינּו וְ נִ ל ְַח ָ ִ֖
נֹוסף גַם־הּו ֙א עַ ֵ֣
י־ת ְק ֶּרָּ֤אנָה ִמ ְל ָחמָ ֙ה וְ ַ ָּ֤
(י) ָ ִ֥הבָ ה נִ ְָּֽתחַ כְ ָ ִ֖מה לָ֑ ֹו ֶּפן־י ְִר ֵ֗ ֶּבה וְ הָ ָ֞ ָיה ִ ָּֽכ ִ
ֹלתם ַו ִּ֜ ִיבֶּ ן עָ ֵרָּ֤י ִמ ְסכְ נֹו ֙ת ְלפ ְַר ֵ֔עה ֶּאת־פִ ִ֖תם וְ ֶּאת־ ַרעַ ְמ ֵ ָּֽסס:
ְמעַ ן עַ נ ִ֖תֹו בְ ִסבְ ָ ָ֑
(יא) וַ י ִ ָָּ֤שימּו עָ ָלי ֙ו שָ ֵרֵ֣י ִמ ֵ֔ ִסים ל ַ ִ֥
(יב) וְ כַאֲ שֶּ ֙ר יְ עַ נֵ֣ ּו א ֵ֔תֹו ֵכִ֥ן י ְִר ֶּ ִ֖בה וְ ֵכֵ֣ן יִפְ ָ֑רץ ַוי ָֻ֕קצּו ִמפְ נֵ ִ֖י בְ נֵ ִ֥י י ְִש ָר ֵ ָּֽאל:
ת־בנֵ ִ֥י ִי ְש ָר ֵ ִ֖אל בְ ָ ָּֽפ ֶּרְך:
(יג) וַ ַיע ִ ֲ֧בדּו ִמצְ ַ ֶ֛ריִם ֶּא ְ
ֵיהם בַ עֲב ָדֵ֣ה ָק ֵ֗ ָשה בְ ֨חמֶּ ר֙ ּובִ ְלבֵ ֵ֔ ִנים ּובְ כָל־עֲב ָ ִ֖דה בַ שָ ֶּדָ֑ה ַ֚ ֵאת כָל־ע ֲֵ֣ב ָד ֵ֔ ָתם אֲ ֶּשר־ עָ ְב ִ֥דּו בָ ֶּ ִ֖הם ְב ָ ָּֽפ ֶּרְך:
(יד) וַיְמָ ְר ֨רּו ֶּאת־חַ י ִּ֜ ֶּ
פּועָּֽה:
(טו) וַי֙אמֶּ ֙ר ֶּ ֵ֣מלְֶּך ִמצְ ַ ֵ֔ריִם ַ ָּֽל ְמ ַיל ְִ֖דת ָ ָּֽהעִ בְ ִר ָ֑ית אֲ ֨ ֶּשר ֵ ָּ֤שם ָ ָּֽה ַא ַח ֙ת ִשפְ ָ ֵ֔רה וְ ֵ ִ֥שם ַה ֵש ִנִ֖ית ָ
ם־בת ִ ִ֖הוא ָו ָ ָּֽחיָה:
ם־בִ֥ן הּוא֙ וַהֲ ִמ ֶּ ֵ֣תן א ֵ֔תֹו וְ ִא ַ ִ֥
יתן עַ ל־הָ ָא ְבנָ ַָֽ֑יִם ִא ֵ
ת־העִ בְ ִריֵ֔ ֹות ְּור ִא ֶּ ִ֖
(טז) ֵ֗וַיאמֶּ ר ְב ַיל ְֶּד ֶּכן֙ ֶּא ָ ָּֽ
ֵיהן ֶּ ֵ֣מלְֶּך ִמ ְצ ָ ָ֑ר ִים ו ְַת ַחיֶּ ִ֖ין ָ ֶּאת־ ַה ְי ָל ִ ָּֽדים:
ֹלהים וְ ֵ֣לא עָ ֵ֔שּו כַאֲ ֶּ ֶ֛ש ר ִד ֶּבִ֥ר אֲ ל ֶּ ִ֖
ת־האֱ ִֵ֔
ירָּ֤אן ָ ַ ָּֽה ְמ ַילְד ֙ת ֶּא ָ ֵ֣
וַת ֶּ
(יז) ִ
ת־ה ְי ָל ִ ָּֽדים:
יתן הַ דָ ָבֵ֣ר הַ זֶּ ָ֑ה ו ְַת ַחיֶּ ִ֖ין ָ ֶּא ַ
ם ַ ָּֽל ְמיַלְ ֵ֔דת ו ֵַ֣יאמֶּ ר לָ ֵ֔ ֶּהן מַ ִ֥דּועַ ע ֲִש ֶּ ִ֖
ְך־מצְ ַ ֙ר ִי ֙
יִק ָרָּ֤א ֶּ ָּֽמ ֶּל ִ
(יח) וַ ְ
אמ ְרן ָ ַ ָּֽה ְמ ַילְד ֙ת ֶּאל־ ַפ ְר ֵ֔עה ִ ֵ֣כי ֧לא ַכנ ִ ֶָ֛שים הַ ִמצְ ִר ִ֖ית ָ ָּֽהעִ בְ ִר ָ֑ית ִ ָּֽכי־חָ יֵ֣ ֹות ֵ֔ ֵהנָה ְב ֨ ֶּט ֶּרם ָת ֧בֹוא אֲ ֵל ֶּ ֶ֛הן ַה ְמי ֶּ ִַ֖ל ֶּדת וְ י ָ ָָּֽלדּו:
(יט) וַת ַ ָּ֤
ֹלהים ַ ָּֽל ְמ ַיל ְָ֑דת וַ ִי ֶּ֧רב הָ ָעֶ֛ם וַ יַ ָּֽעַ צְ ִ֖מּו ְמ ָּֽאד:
(כ) וַיֵ ִ֥יטֶּ ב אֱ ִ ִ֖
ֹלהים וַ יַ ִ֥עַ ש לָ ֶּ ִ֖הם בָ ִ ָּֽתים:
(כא) וַיְ ֻ֕ ִהי ִ ָּֽכי־יָ ָּֽ ְַֽר ִ֥אּו ַ ָּֽה ְמ ַיל ְִ֖דת ֶּאת־הָ אֱ ִ ָ֑
יכהּו וְ כָל־הַ ַ ִ֖בת ְת ַחיָּֽ ּון :ס
אמר כָל־הַ ֵבֵ֣ן הַ יִ ֵ֗לֹוד הַ י ְ֨א ָר ֙ה ַת ְשלִ ֵ֔
(כב) וַיְ ַ ֵ֣צו ַפ ְר ֵ֔עה ְלכָל־עַ ִ֖מֹו לֵ ָ֑
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 .2שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א
ה ואלה שמות בני ישראל ,על שם גאולת ישראל נזכרו כאן,
ראובן ,שנאמר (שמות ג) ראה ראיתי את עני עמי ,שמעון ,ע"ש (שם /שמות /ב) וישמע אלהים את נאקתם,
לוי ,ע"ש שנתחבר הקדוש ב"ה לצרתם מתוך הסנה ,לקיים מה שנאמר (תהלים צא) עמו אנכי בצרה,
יהודה ,על שם שהודו להקב"ה,
יששכר ,שנתן להם הקדוש ברוך הוא שכר שעבודם בזת מצרים ובזת הים ,לקיים מה שנאמר (בראשית טו) ואחרי כן
יצאו ברכוש גדול,
זבולן  ,ע"ש שהשכין הקדוש ברוך הוא שכינתו בקרבם ,שנאמר (שמות כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ,ואין זבולן
אלא בית המקדש שנא' (מלכים א ח) בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים,
ובנימין ,ע"ש (שמות טו) ימינך ה' נאדרי בכח,
דן ,ע"ש (בראשית טו) וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול,
נפתלי ,ע"ש תורה ומצות שנתן להם הקדוש ברוך הוא שכתוב בהם (תהלים יט) ומתוקים מדבש ונופת צופים,
גד ,ע"ש המן שהאכילם הקדוש ב"ה שהוא (שמות טז) כזרע גד,
אשר  ,ע"ש שהיו מאשרין אותן כל שומעי גאולתן וגדולתן ,דכתיב (מלאכי ג) ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם
ארץ חפץ אמר ה' צבאות,
יוסף ,ע"ש שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה כשם שגאל אותם ממצרים דכתיב
(ישעיה יא) והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו וגו' וכל הענין.
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