
PARSHAT	SHEMOT	2017	–	SOURCE	SHEET	
	
1.	Talmud	Bavli,	Sotah	36a/b	–	the	Talmud’s	name	for	Sefer	Shemot	
	

 שמוח"ב ןיקולחש ךרדכ אלא ,דופא ינבאב ןיקולח םידוקפה שמוחב ןיקולחש ךרדכ אל :רמוא לאילמג ןב אנינח יבר
. . . "ינש  

	
2.	Haamek	Davar	–	the	connection	between	Shemot	and	Bereishit	
	

 .הלואגה רפס וארק רפסה ףוס ן"במרהו .תומוקמ הברהב ןכו . . . תומש רפס שרדמה ילעב יפב ארקנ רפסה הז
 רפס :הרות ישמוח השמח בישחקד ,ינש רפס והארקי שודקה ורפס ףוסב ]תולודג תוכלה לעב[ ג"הב וניבר תלוז
 םנחב אלש ,הניב ונדמלל ןתינ וניתוברד אתושו .הרות הנשמו ,םידוקפה שמוחו ,םינהכ רפסו ,ינש שמוחו ,תישארב
 ןינעה לע וא ,תומש שמוח וא ,'וכו ישילשו ינש שמוח רפסמב םלוכ אורקל וניתוברל היהו ,רפסה הזב םשה וניש
 .םעטה ומוקמב כ"שמכו ,םידוקפה רפס ,רבדמב רפס ארוקש ומכ ,הרות ןתמ וא םירצמ תאיצי ומכ ,ובש םיוסמה
 רמגנ וב ,ונייה ,רפסה הזמ ינש קלח אוה יכ ,האירבה תישאר רפסל "ינש" אוה דוחיב רפסה הזד ונדמלל אב אלא
  .האירבה רדס
 

 תחא המוא אהיש אוה ,ללכב םלועה תילכת :שוריפ ."תישאר וארקנש לארשי ליבשב :תישארב" ל"ז םרמאמכו
 לוע םהילע ולבקש המב תרחא הרוצל ויהיש םתילכתל ואבו םירצממ לארשי ואציש דע םלשנ אל הזו ,ומע 'ה קלח
 והזו . . . םלוע יהלא תעידי לע םדימעהל םיוג רואל תויהל םיואר ויהיש תילכתה הז םג ללכנ הזבו .תוצמו הרות
 הברב דוע ראובמכ ,הרות ןתמ וא ,האירבה רמג היה םירצמ תאיציד אצמנ . . . 'תי ודובכל ארבנש האירבה תילכת
 לש תורשי תודמו ישונא תעד ומכ אוה 'ה םע לצא הרות תעדו . . . "תישאר תארקנש הרותה תוכזב :תישארב"
 םגו ,ץראו םימש תאירב רחא בר ןמז רחא דע תומלשה הזל האולמו לבת עיגה אלש ג"עא רשא ,םדאה תרות
 היה הז קרד ,םלועה תומואל םג לכשומ רבדה םוקמ לכמ ,הלעמה הזל ועיגה אלש םדא ינב הברה שי םויהכ
  .םדאה תלעמ תילכת
 

 הברה שי התע םגו ,םירצמ תאיצי רחא דע היתוקחו הרותה הנתינ אלש ג"עאד ןימאהל לארשי םע ונל שי ךכו
 םע תירבל ונתינ הזבו ,הזל ורצונש ,לארשי תלעמ תילכת איה הרותה קר מ"מ ,הרות תעדל ועיגה אלש לארשימ
 .האירבה רפס לש םיקלח ינש ובו דחא ןינע המהש ומכ ,ןושארהל ינש רפס אוה תומש רפסד אצמנ .םיוג רואל
 .הזל הז םירפסהו םינינעה רוביח לע ונדמלל אב ונירבדלו . . . "ו"או"ב הלאו ביתכד אה ראבתנ הזבו

	
3.	Abarbanel	–	what’s	the	difference	between	Bereishit	&	Shemot	
	

 יפל . . . ?תומש הלאו רפס וירחאו תישארב רפס הלחתב חינהלו הלאה םירפס לידבהל תיהלאה המכחה התאר המ
 קחצי םהרבא רבעו םשו חנו םדאכ . . . םידיחי םישנאל ורקש תואלתהו םישעמה רפסל דחיתנ תישארב רפסש
 'בה רפסה ליחתה אוהה ןושארה רפסב םידיחיה םתוא ינינע ירופס םילשהש ירחאו .הלוגס ידיחי ראשו וינבו בקעיו
 ,השקה םדובעשו םירצמ תולגב העקשנש המב םא ;התוללכב תילארשיה השודקה המואה ינינע דיגהלו ראבל הזה
 ,יניס רהב םייהלא םיטפשמו םיקח תמא תרות הלבקשו ,הקזח דיבו םיתפומבו תותואב תוסמב םשמ הלאגנש םאו
  .הנושארה הבסה איה וזו . . . ותניכש םהיניב התרשו ,םיהלאל שדק ןכשמו לובז תיב התשעשו
 

 ותיערמ םעו 'ה תדע םילשהל )first and foremost( הנושארו םצעב התיה תיהלאה הרותה תנווכש איה 'בה הבסהו
 המואה תלעמ ראבל םיהלאה תרות התצר רשאכו .ישפנו ינפוג ,םלכ תוימלשב המילשהלו ויתוצמבו ותרותב
 םירזופמ םימע לארשי ינב םע ןיאשו ,'ה ךרב שדק ערז איהש עידוהל היתובא דצמ התלעמ ראבל הליחתה התשודקו
 םיפעתסמו שודק דחא ערזמו םישודק םלכ המה לבא ,ןכ ויה אל םה יכ ,תחא תדו תעד לע דחי םיצבוקמ םידרופמו
 םימלש יתלב ויהש םתוא וינבמ הדיגהו ,ןושארה םדא וניבאמ אוהה סחיה רופס הליחתה ןכלו .םימושר םישנאמ
 םיהלא םלצב ותויהל רחבומה ירפה היה אוהש תשמ אלא ,תופילקכ םתויהל םהמ המואה הפעתסנ אלש עידוהל
 היה םימת ,קידצ ירפה היהש חנמ קר ,המואה םהמ הכשמנ אלו הפילקכ םיבר ויה תש ינבמ םגשו .ותומדבו
  .המואה הכשמנ ונממו ,'ה יניעב ןח אצמו ,ויתורודב

 

 רבע ינבמו ,רבע םש ינבמו .רחבנה ירפה היהש םשמ קר ,תופילקכ תפיו םח ויה יכ ,הפעתסנ חנ ינב לכמ אל םגו
 תאו ,בקעיב רחב קחצי ינבמו ,תופילקכ ויה ראשהש ,קחצי םהרבא ינבמו ,םייח ץע קידצ ירפ היה אוהש ,םהרבא
 להקה ויה םהו ,הפילקכ םהמ 'א אלו ירפה תגרדמב ויה םלכש ב"י וינבו . . . בוטה ירפה ודבל בקעי היה יכ ,אנש ושע
  . . . םלועב הנושאר יהלאה עפשה םהב לחש םימלש םלכ םיבר םישנא ץובקו



 
 'יתוימלשו המואה תולעמ רפסמ אוה הזה 'בה 'פסהו המואה 'ופעתסהו סחיה רפסמ היה 'אה 'פסה כ"א הנה
  .תינש הבס איה וזו המצעב

 

 ירופסל תישארב רפס דחיתנ ןכלו םתאובנו םתשודקו תובאה תולעמ רופסל 'אה רפסה דחויי הנהש איה 'גה הבסהו
 .וירופסמ םירדס השלש 'רותב ובתכנ ןכלו ,םהמ םלש רתוי היהש םהרבא ירופסל עיגהל ידכ ורוד לכו וינבו חנו םדא
 ,םירדס השלש ואב ויחא םע ףסוי ירופסלו ,'ירדס השלש ודחייתנ וינבו בקעי ת'לעמלו 'א רדס דחיתנ קחצי תלעמלו
 ,םלכ דגנכ לוקש ה"ערמ היהש רובעבו .תובאה תולעמ ירופסב םירדס ב"י ללוכה אוהה ןושארה רפסה לכ ךל ירה
 רפסב וללכנ רשאכ ןכ םג םירדס ב"י וב וללכנש הזה 'בה רפסה לכ וירופסב אב ,האובנה תלעמב םהיבג לע הלועו
 .דחי םלכ םהה םישודקה תובאה ירופסכ ויתוישרפו וירדסב ה"ערמ רפס אוה לוקשש עידוהל ,תישארב רפס 'אה
  .'גה הבסה איה וזו ה"ערמ רפס 'בה הזה רפסהו תובאה רפס 'אה רפסה ןכ םא היהו
 

 לכ ותיערמ םעל םיהלא חקל ךיא דיגהל םיהלאה תרות רפסב התיה יתרכזש ומכ הנווכה רקיעש איה 'דה הבסהו
 ןינע רפס וללגבו תאזה המואל סחיה בא היהש םהרבא תלעמ רפסל הרותה בתוכ ךרצוה הז ינפמו .בקעי תיב ערז
 ץראב ךערז היהי רג יכ םש ול רמאנש המו םירתבה ןיב דמעמ ראיבו אוהה קידצה ךשמנ םהמש רבעו םש חנו םדא
 רפס האלהו םשמו .וערזב 'תי וקובדו ותחגשהו ,ץראה תשוריו ,ערזה יוברבו ,המש ומע םשה תרכש תירבהו םהל אל
 ויחאו ףסוי ןינעו ,ןטבה ןמ וטטוקתנש ושעו בקעי ןינע היה הזו המהה םידועייה םייקתהל םירבדה לכ וכשמנ ךיא
 תובסה לכ ירופס םילשהש ירחאו .התלואגו המואה תולגל תומידקמ תובס ויה הלא לכש ,םירצמ בקעי תדיריו
 ןתואמ בבוסמה ילוחה ראבל תומש הלאו רפס וירחא אבו .אוהה רפסה םלשנ תישארב רפסב המהה תומידקמה
 החגשהה קובדו יניסב םתומלשו םנוידפו םעה תלואגב וירחא ואבש העושתהו הפורתהו םירצמ תולג אוהו תובסה
 תולגה רפס אוה תומש הלאו רפסו תובסה רפס תישארב רפס היה ןכ םא הנה ןכשמה תכאלמ תועצמאב םהב
   .ןהמ תבבוסמה הלואגהו
 	

4.	Pri	Tzaddik	–	why	does	Shemot	begin	with	the	names	of	the	12	sons	of	Yaakov?	
	

 "רוא יהיו" קוספ לע הבר תישארבב ורמאש ומכ ,הרות ןתמד אוה הז רפסד ,םיטבשה תומשב ליחתמ תומש תשרפ
 אוביר םישש דגנ הרותב תויתוא אוביר םיששד עודיו .הרות רואה תיווה אוהש ,תומש רפס הז )'ג ,'א תישארב(
 םישש ןיאש ףא אוביר םישש ורמאש המו .לארשי ינבד תושפנה רוא ומצע אוה הרותה רוא יכ ,לארשיד תושפנ
 ינש 'א ,ן"יוו השולש 'ש ,'ו 'נ אוה 'צ ,'ו 'כ םה 'מ 'ל ומכ תויתואמ רבוחמ תוא לכש קר ,עודיכ הרותב תויתוא אוביר
  .המודכו 'ו עצמאבו ן"ידוי
 

 .הרותה ילבקמ רבדמה רודב ויהש אוביר םישש רפסמה וספת לבא ,אוביר םישש ןווכמ ןובשחה ןיא הזב םגד םגהו
 םה לארשימ תושפנה לכ ללכו .תחא תואב תושפנ הברה יכ תויתוא םתואמו הרותהמ םשרוש תורודה לכ תושפנ םגו
 ללוכ ןכ םג אוה ,תויחה שרוש אוה םשהד ,םתושפנ שרוש אוהש םיטבשה תומש ןכ לעו .םיטבש רשע םינשב םילולכ
 . . . הרותה לכ
 

 הלואגה םש לע אוה ןמיס םתומש ןורכזד רמול הצרו . . . הלואגה םש לע םיארקנד )'ה ,'א( הבר תומש שירבו
 ,ימע ינע תא יתיאר האר :ןבואר" ורמאש ומכו .הלואגה היה םתושפנ תשודק ידי לע יכ .םתומשב ןכ םג הזומרה
 לעו ,העימשה תשודק ןועמשב ןכו .'ה האר ןכ םג הז ידי לעו ,היארה תשודק היה ןבואר טבשב יכ .'וכו ". . . ןועמש
 . . ןכ םג הלעמל הז ידי לע ררועתנ ,םמשב זמורמה םהלש השודקה יפכ םלוכב ןכו .םתקאנ תא 'ה עמש ןכ םג הז ידי
  .הלואגה אב הז ידי לעו .
 

 קר היה תולגה לכ . . . םש שרדמב ורמאש ומכו הלואגה ליבשב תולגה רקיע לבא תולגה תלחתהב םירכזנ םהד םגהו
 ןווכמ אוהש הלואגה לע םתזימר דצמ םיטבשה תומש םש ריכזמ אוה הז לעו .הרותה תלבקלו הלואגל אובל ידכ
	 . . . הרות ןתמל הנכה לכהו ,תולגה


