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 בס"ד

 פרשת שמות, פרשה ודרשה

 הווצרות עם ישראל

 שמות פרק א . 1

אּו: ֹו ָבָּֽ יש ּוֵביתִ֖ ב ִאִ֥ ת ַיֲעק ֵ֔ ְיָמה ֵאֵ֣ ים ִמְצָרָ֑ ל ַהָבִאִ֖ ה ְשמֹו֙ת ְבֵנֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ לֶּ  )א( ְוֵאֵ֗

ה: י ִויהּוָדָּֽ ֹון ֵלִוִ֖ ן ִשְמעֵ֔  )ב( ְראּוֵבֵ֣

ן ִ֖ ר ְזבּול  ן: )ג( ִיָששָכִ֥  ּוִבְנָיִמָּֽ

ר: י ָגִ֥ד ְוָאֵשָּֽ ן ְוַנְפָתִלִ֖  )ד( ָדִ֥

ִים: ף ָהָיִ֥ה ְבִמְצָרָּֽ ש ְויֹוֵסִ֖ ים ָנָ֑פֶּ ב ִשְבִעֵ֣ ְך־ַיֲעק ִ֖ ַֽרֶּ ָּֽ י יֶּ ְצֵאִ֥ ש י  ֶ֛פֶּ י ָכל־נֶּ ְַֽיִהֵ֗  )ה( ַוָּֽ

ּוא: ֹור ַההָּֽ ל ַהדִ֥ יו ְוכ ִ֖ ָחֵ֔  )ו( ַוָיָָּ֤מת יֹוֵס֙ף ְוָכל־אֶּ

ַֽ ל ָפ֧רּו ַוָּֽ ם: פ)ז( ּוְבֵנֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗ ץ א ָתָּֽ רֶּ א ָהָאִ֖ ד ַוִתָמֵלִ֥ ד ְמא ָ֑ ּו ִבְמא ֵ֣ ּו ַוַיַָּֽעְצמִ֖ ּו ַוִיְרבִ֥  ִיְשְרצֶ֛

ף: ת־יֹוֵסָּֽ ע אֶּ א־ָיַדִ֖ ר ל ָּֽ ִ֥ ִים ֲאשֶּ ש ַעל־ִמְצָרָ֑ ְך־ָחָדִ֖ לֶּ ָּֽ  )ח( ַוָיִַָֽ֥קם מֶּ

נּו: ָּֽ ּום ִממֶּ ב ְוָעצִ֖ ל ַרִ֥ ם ְבֵנֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֔ ה ַעַ֚ ֹו ִהֵנֵ֗ ל־ַעמָ֑ ר אֶּ אמֶּ  )ט( ַוי ִ֖

ינּו ְונִ ) ְנֵאֵ֔ ף ַגם־הּו֙א ַעל־ש ֵ֣ אָנה ִמְלָחָמ֙ה ְונֹוַסָּ֤ ָּ֤ י־ִתְקרֶּ ה ִכָּֽ ה ְוָהָיָ֞ ן־ִיְרבֵֶּ֗ ֹו פֶּ ה לָ֑ ְתַחְכָמִ֖ ָבה ִנָּֽ ץ:י( ָהִ֥ רֶּ ה ִמן־ָהָאָּֽ נּו ְוָעָלִ֥  ְלַחם־ָבִ֖

י ן ָעֵרָּ֤ בֶּ ם ַוִיִּ֜ ֹו ְבִסְבֹלָתָ֑ ַען ַענ תִ֖ ים ְלַמִ֥ י ִמִסֵ֔ ימּו ָעָלי֙ו ָשֵרֵ֣ ס: )יא( ַוָיִשָּ֤ ת־ ַרַעְמֵסָּֽ ם ְואֶּ ת־ִפת ִ֖ ה אֶּ  ִמְסְכנֹו֙ת ְלַפְרע ֵ֔

ל: צּו ִמְפֵנִ֖י ְבֵנִ֥י ִיְשָרֵאָּֽ ץ ַוָיק ֻ֕ ן ִיְפר ָ֑ ה ְוֵכֵ֣ ִ֖ ן ִיְרבֶּ ֹו ֵכִ֥ ּו א תֵ֔ ֙ר ְיַענֵ֣  )יב( ְוַכֲאשֶּ

ְך: רֶּ ל ְבָפָּֽ ת־ְבֵנִ֥י ִיְשָרֵאִ֖ ִים אֶּ דּו ִמְצַרֶ֛  )יג( ַוַיֲעִב֧

ָדָתֵ֔  ת ָכל־ֲעב ֵ֣ ה ֵאַ֚ ָ֑ ה ַבָשדֶּ ָדִ֖ ים ּוְבָכל־ֲעב  ֙ר ּוִבְלֵבִנֵ֔ מֶּ ה ְבח ֨ ה ָקָשֵ֗ ָדֵ֣ ם ַבֲעב  ת־ַחֵייהִֶּּ֜ ְך:)יד( ַוְיָמְר֨רּו אֶּ רֶּ ם ְבָפָּֽ ִ֖ ּו ָבהֶּ ר־ ָעְבדִ֥  ם ֲאשֶּ

ַאַח֙ת ִש  ם ָהָּֽ ר ֵשָּ֤ ת ֲאשֶּ֨ ִעְבִרי ָ֑ ת ָהָּֽ ְמַיְלד ִ֖ ִים ַלָּֽ ְך ִמְצַרֵ֔ לֶּ ֵ֣ ֙ר מֶּ אמֶּ ה:)טו( ַוי ֙ ית פּוָעָּֽ ם ַהֵשִנִ֖ ה ְוֵשִ֥  ְפָרֵ֔

ֹו ְוִאם־ַבִ֥  ן א תֵ֔ ֵ֣ ן הּו֙א ַוֲהִמתֶּ ן ַעל־ָהָאְבָנִַָֽ֑ים ִאם־ֵבִ֥ ִ֖ ֹות ּוְרִאיתֶּ ִעְבִריֵ֔ ת־ָהָּֽ ֙ן אֶּ ְדכֶּ ר ְבַילֶּ אמֶּ ָיה:)טז( ַוי ֵ֗ וא ָוָחָּֽ  ת ִהִ֖

 ֶ֛ ּו ַכֲאשֶּ א ָעשֵ֔ ים ְול ֵ֣ ֱאֹלִהֵ֔ ת־ָהֵ֣ ְמַיְלד ֙ת אֶּ אןָ ַהָּֽ ָּ֤ ים:)יז( ַוִתירֶּ ת־ ַהְיָלִדָּֽ ִ֖יןָ אֶּ ִים ַוְתַחיֶּ ְך ִמְצָרָ֑ לֶּ ֵ֣ ן מֶּ ִ֖ ר ֲאֵליהֶּ ִ֥  ר ִדבֶּ

ִ֖יןָ אֶּ  ָ֑ה ַוְתַחיֶּ ר ַהזֶּ ן ַהָדָבֵ֣ ִ֖ ּוַע ֲעִשיתֶּ ן ַמדִ֥ ר ָלהֵֶּ֔ אמֶּ ת ַוי ֵ֣ ְמַיְלד ֵ֔ ִי֙ם ַלָּֽ ְך־ִמְצַר֙ לֶּ ָּֽ א מֶּ ים:)יח( ַוִיְקָרָּ֤  ת־ַהְיָלִדָּֽ

ל־ַפְר  ְמַיְלד ֙ת אֶּ ְרןָ ַהָּֽ ת וְ )יט( ַות אַמָּ֤ דֶּ ִ֖ ן ַהְמַילֶּ ֶ֛ ם ָת֧בֹוא ֲאֵלהֶּ רֶּ ָנה ְבטֶּ֨ ֹות ֵהֵ֔ י־ָחיֵ֣ ת ִכָּֽ ִעְבִרי ָ֑ ת ָהָּֽ ים ַהִמְצִרי ִ֖ א ַכָנִשֶ֛ י ל ֧ ה ִכֵ֣ דּו:ע ֵ֔  ָיָלָּֽ

ד: ּו ְמא ָּֽ ם ַוַיַָּֽעְצמִ֖ ב ָהָעֶ֛ רֶּ ת ַוִי֧ ְמַיְלד ָ֑ ים ַלָּֽ ב ֱאֹלִהִ֖  )כ( ַוֵיִ֥יטֶּ

ְמַיְלד ִ֖  ּו ַהָּֽ ְַֽראִ֥ י־ָיָּֽ י ִכָּֽ ים:)כא( ַוְיִהֻ֕ ם ָבִתָּֽ ִ֖ ים ַוַיִַ֥עש ָלהֶּ ת־ָהֱאֹלִהָ֑  ת אֶּ

ּון: ת ְתַחיָּֽ הּו ְוָכל־ַהַבִ֖ ָר֙ה ַתְשִליכ ֵ֔ ֹוד ַהְיא ֨ ן ַהִילֵ֗ ר ָכל־ַהֵבֵ֣ ֹו ֵלאמ ָ֑ ה ְלָכל־ַעמִ֖ ו ַפְרע ֵ֔  ס )כב( ַוְיַצֵ֣
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 שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א . 2

 גאולת ישראל נזכרו כאן,ה ואלה שמות בני ישראל, על שם 

 , שנאמר )שמות ג( ראה ראיתי את עני עמי, שמעון, ע"ש )שם /שמות/ ב( וישמע אלהים את נאקתם, ראובן 

 , ע"ש שנתחבר הקדוש ב"ה לצרתם מתוך הסנה, לקיים מה שנאמר )תהלים צא( עמו אנכי בצרה, לוי

 על שם שהודו להקב"ה,  יהודה,

הוא שכר שעבודם בזת מצרים ובזת הים, לקיים מה שנאמר )בראשית טו( ואחרי כן שנתן להם הקדוש ברוך  יששכר,
 יצאו ברכוש גדול, 

, ע"ש שהשכין הקדוש ברוך הוא שכינתו בקרבם, שנאמר )שמות כה( ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואין זבולן זבולן
 למים, אלא בית המקדש שנא' )מלכים א ח( בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עו

 ע"ש )שמות טו( ימינך ה' נאדרי בכח, ובנימין,

 ע"ש )בראשית טו( וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול,  דן, 

 , ע"ש תורה ומצות שנתן להם הקדוש ברוך הוא שכתוב בהם )תהלים יט( ומתוקים מדבש ונופת צופים, נפתלי

 , ע"ש המן שהאכילם הקדוש ב"ה שהוא )שמות טז( כזרע גד, גד

, ע"ש שהיו מאשרין אותן כל שומעי גאולתן וגדולתן, דכתיב )מלאכי ג( ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם אשר
 ארץ חפץ אמר ה' צבאות, 

ממצרים דכתיב , ע"ש שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה כשם שגאל אותם יוסף
 )ישעיה יא( והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו וגו' וכל הענין. 

 


