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 בס"ד

 
 

 הרב מרדכי אלון

 נערך ע"י תלמידים

 

 לסעודה ראשונה -'גאולת השמות' 
 

ִים ֲאֶׁשר לֹא יַָּדע ֶאת יֹוֵסף ׁש ַעל ִמְצרָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ ַויָּקָּ

אּו ה ֵאת ַיֲעקֹב ִאיׁש ּוֵביתֹו בָּ ְימָּ ִאים ִמְצרָּ ֵאל ַהבָּ ה . ְוֵאֶלה ְׁשמֹות ְבֵני ִיְשרָּ ִמן . ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּודָּ ר ְזבּוֻלן ּוְבְניָּ שכָּ ִלי גָּד  . ִישָּ ן ְוַנְפתָּ דָּ

ֶפׁש . ְוָאֵׁשר ל ֶנֶפׁש יְֹצֵאי ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ִׁשְבִעים נָּ ַוְיִהי כָּ

ִים יָּה ְבִמְצרָּ ְויֹוֵסף הָּ

 ?וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצריםומה בא ללמדנו, ... אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן

                                                           
 שמות א' ח' 1
 ד' –שם שם א'  2

 בשבת קודש פרשת שמות -' לחיות עם הזמן'

 חיים' –טועמיה '
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ֶכם ַתֲעשּו ל ִמְצַרִים ְלכּו ֶאל יֹוֵסף ֲאֶׁשר יֹאַמר לָּ ַויֹאֶמר ַפְרעֹה ְלכָּ

ואחד מה שקונה הוא  ואחד מה שקוראין לו בני אדם 'אחד מה שקוראים לו אביו ואמו: שלשה שמות נקראו לו לאדםאת מוצא 

. לעצמו

נשים לאנשים ומלאכת לנשים אנשים מלאכת פיןימחל שהיו

א ְׁשמֹו מֶֹׁשה ַותֹאֶמר ִכי ִמן ַהַמִים  ְמִׁשיִתהּוַוִתְקרָּ

ם ֶנֶפׁש ַחיָּה הּוא ְׁשמֹו ָאדָּ א לֹו הָּ א לֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְקרָּ ם ִלְראֹות ַמה ִיְקרָּ ָאדָּ ַויֵָּבא ֶאל הָּ

ֶהם  ֵרא בָּ ֵׁשם ֲאֹבַתיְוִיקָּ ָאֶרץ ְׁשִמי ְו רֹב ְבֶקֶרב הָּ ק ְוִיְדגּו לָּ ם ְוִיְצחָּ הָּ ַאְברָּ

                                                           
 בראשית מ"א נ"ה 3
 תנחומא ל"ה 4
 סוטה יא: 5
 שמות ב' י' 6
 בראשית ב' י"ט 7
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מות'מות' אלא 'שֵ אל תקרי 'שַ 'לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ'. 

אִתיו ְיַצְרִתיו ַאף ֲעִשיִתיו א ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְברָּ כֹל ַהִנְקרָּ

                                                                                                                                                                      
 בראשית מ"ח ט"ז 8
 ברכות ז: 9

 ישעיהו מ"ג ז' 10
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 בס"ד

 
 

 

שנייהלסעודה  - על שלוש נשים ויראה אחת

ה ַתְׁשִליֻכהּו ל ַהֵבן ַהִילֹוד ַהְיאֹרָּ ל ַעמֹו ֵלאמֹר כָּ  ַוְיַצו ַפְרעֹה ְלכָּ

12ןספקות להם מים ומזומ - ותחיין את הילדים"
 

                                                           
 שמות א' כ"ב 11
 רש"י שם שם י"ז 12

 לחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת שמות

 חיים' –טועמיה 
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 ֵלִכי

א ְׁשמֹו מֶֹׁשה ַותֹאֶמר ִכי ִמן ַהַמִים ְמִׁשיִתהּו ַוִתְקרָּ

א   לִֹהים-ַוִתיֶראןָּ ַהְמַיְלדֹת ֶאת הָּ

י  דָּ לֹ ,ִבְלעָּ ִהים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַפְרעֹה-א 

ה  ֵאל מָּ ה ִיְשרָּ ְך ִכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת -א   ה'ְוַעתָּ  לֶֹהיךָּ -א   ה'לֶֹהיךָּ ׁשֵֹאל ֵמִעמָּ

                                                           
 שמות ב' ח' 13
 שם שם י' 14
 שם א' י"ז 15
 בראשית מ"א ט"ז 16
 דברים י' י"ב 17
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 ": שראתה עמו שכינהמדרשו - ותפתח ותראה"

                                                           
 עיין אבן עזרא על הפסוק 18
 בראשית כ"ב י"ב 19
 רש"י על שמות ב' ו' 20
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  בס"ד

 
 

שלישיתלסעודה  - למשות ללא גבול

ם ַוַיְרא ִאיׁש ִמצְ  יו ַוַיְרא ְבִסְבלֹתָּ יוַוִיְגַדל מֶֹׁשה ַוֵיֵצא ֶאל ֶאחָּ ִרי ַמֶכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאחָּ

ַוַיְך ֶאת ַהִמְצִרי ַוִיְטְמֵנהּו ַבחֹול

ַרְגתָּ ֶאת ַהִמְצִרי ה אֵֹמר ַכֲאֶׁשר הָּ ְרֵגִני ַאתָּ  ַהְלהָּ

ם ֶאל ַפְרעֹה נָּה ְבַדְברָּ לֹׁש ּוְׁשמִֹנים ׁשָּ נָּה ְוַאֲהרֹן ֶבן ׁשָּ ּומֶֹׁשה ֶבן ְׁשמִֹנים ׁשָּ

                                                           
21
 שמות ב' י"א 
22
 שם שם י"ב 
23
 שם שם י"ד 
24
 שם ז' ז' 

 לחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת שמות

 חיים' –טועמיה 
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ִׁשים ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשךָּ  ֲאנָּ ל הָּ ִכי ֵמתּו כָּ

ראויים לכך נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל ע' אומות להיות נרדים בעבודת פרך אבל רואה אני שהם

לֵֹהי ָאִבי ְבֶעְזִרי ַוַיִצֵלִני ֵמֶחֶרב ַפְרעֹה  ִכי א 

                                                           
25
 שם ד' י"ט 
26
 רש"י שם ב' י"ד 
27
 שמות י"ח ד' 
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יו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא לָּ ה עֹוֵמד עָּ קֹום ֲאֶׁשר ַאתָּ ֶליךָּ ֵמַעל ַרְגֶליךָּ ִכי ַהמָּ 29 ַׁשל ְנעָּ

 

                                                           
28
 ע"פ שמות רבה ב' ב' 
29
 ה'שמות ג'  


