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1. SHEMOT 1:1 – THE INTRODUCTORY PASUK TO THE BOOK OF SHEMOT 
 

.ּואָב ֹותיֵבּו ׁשיִא בֹקֲעַי תֵא הָמְיָרְצִמ םיִאָּבַה לֵאָרְשִי יֵנְּב תֹומְש הֶלֵאְו  
 

These are the names of Israel’s sons who came to Egypt with Jacob, each coming with his household 
 
2. R. NACHMAN OF BRESLOV – THE PASUK’S STRANGE FORMULSATION HIDES A MESSAGE 
 

 תֹוּיִתֹואְו םיִלִהְת תֹוּיִתֹוא םֵה תֹובֵת־יֵפֹוס  )'א:'א תומש( ֹותיֵבּו ׁשיִא בֹקֲעַי תֵא הָמְיָרְצִמ םיִאָבַה לֵאָרְשִי יֵנְב תֹומְש הֶלֵאְו
 םֵה הָבּוׁשְת יֵרֲעַש ט"מ יִכ .'ּוכְו הָמְיָרְצִמ םיִאָבַה לֵאָרְשִי יֵנְב תֹומְש תַניִחְב איִהֶש ,הָבּוׁשְתִל ןיִכֹוז םיִלִהְת יֵדְי־לַע יִכ .הָבּוׁשְת
 :ל"ַנַכ םָש Nֵכַדְזִהְל ,הָמְיָרְצִמ םיִאָבַה לֵאָרְשִי יֵנְב תֹומְשִב ׁשֵיֶש תֹוּיִתֹוא ט"מ תַניִחְב

 

ֹותיֵבּו ׁשיִא בֹקֲעַי תֵא הָמְיָרְצִמ םיִאָבַה לֵאָרְשִי יֵנְב תֹומְש הֶלֵאְו  -- “And these are the names of the sons of Israel 
who came to Egypt; with Yaakov, each man and his household” -- the final letters of which spell 
TeHiLlIM and TeShUVaH. Through Tehillim one merits teshuvah (repentance), the concept of “the 
names of the sons of Israel who came to Egypt….” For the forty-nine gates of teshuvah are the forty-
nine letters in the names of Israel’s sons. They came to Egypt in order to be refined there.  
 

3. THE FAMOUS QUESTION OF THE “NOAM ELIMELECH” RE: THE FIRST PASUK IN SHEMOT 
 

 הליחתמ םגו ,"ואב" רבע ןושלב םייסו ,הוה ןושלב "םיאבה" רמוא הליחתמש ,ןושל יונישה ץרתל ]ךירצ[
..."בקעי" םש לע ארק ףוסבלו "לארשי" םש לע םארק  

 

4. SHEM MI-SHMUEL – COMBINING TWO IMPORTANT ELEMENTS OF HUMAN NATURE 
 

 לארשיל ארוקה )'א ג"י תוכרב( ל"ז ורמאש המבו ?והייתדיבע המ ,לארשיו בקעי תומשה ינש ןינעב קדקדל שי
 ןינעכ ומצע יניעב היהש הענכה ןינע לע הרומ בקעיד רמול שיו .ארק 'ירדהאד םושמ השעב רבוע וניא בקעי
 לכו .שפנה תוממורו תואשנתה לע הרומ ,ש"אר י"ל ןוקירטונ לארשיו .רבשנ בל ןינע אוהו ,ףוגה תיתחת בקע
 יואר וניאש ימ ינפב תולטבתהו שואי םורגל הלוכי הדבל הענכה יכ .חבש הב ןיא המצע ינפב איהשכ תחא
 שי תויהלו סעכו תואיג םורגל הלוכיו ,חבש הב ןיא ומצע ינפב איהשכ ימנ שפנה תוממורו תואשנתהו .לטבתהל
  .ותעד רחא ךלילו ומצע ינפב דרפנו
 

 ביתכ המ האר- יתנוי לארשיל ה"בקה רמא ןנחוי ר"א )א"כ 'פ( שרדמבש ןינעכ אוה דחי ןהיתש ןהשכ ,ךאו
 םהילע רזוג ינאש המ לכ התופ הנויכ םה ילצא ה"בקה רמא ,)א"י 'ז עשוה( בֵל ןיֵא הָתֹופ הָנֹויְכ םִיַרְפֶא יִהְיַו
 םישק םה ךכיפל ,'וגו הָדּוהְי הֵיְרַא רּוּג 'אנש תויחכ םישק םה םלועה תומוא לצא לבא ,יל םיעמושו םישוע
 .םהילע רזוג אוהש המ לכ ול ןיעמושו המת הנויכ ה"בקה לצא לבא ,תויחכ םישק 'וכו םלועה תומוא דגנכ
 ןיכירצ םהינשד ,ומוקממ בקעי םש רקענ אל לארשי םשב ארקנש רחא ףא כ"ע .לארשיו בקעי םש הרומ הזלו
 .ה"ע וניבא בקעימ השורי תורודל לארשיב ןינעה הזו .דחאכ תויהל
  
 הענכה תדמ .השק הנידמ םירצמו השק ךלמ הערפב ,לופכ קורימ ,םירצמב קורימ הכירצ התיה וז םתדמ הנהו
 תדמ .בל תריבשו הענכה ךופיה םבל תוואת רחא םיכשמנה םרשב םירומח רשב רשא דגנ בלה תריבשו

 םשפנ תא ליפשהלו וילגר תחת םתוא אכדל לארשי לע אשנתמ היהש הערפ תמועל שפנה תוממורו תואשנתה
 הנויכ ויה ה"בקה לצא לבא תויחכ ה"וא דגנכ םישק ויהש ל"נה שרדמה ירבדכ םמצעב ומייק לארשיו .ץרא דע

.םירצמו הערפ דגנכ ודמע הזבו .המת   
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5. NETIVOT SHALOM – SHEMOT IS THE BLUEPRINT FOR JEWISH HISTORY 
 

 ).גי תוכרב( 'מגב אתיאדכו ?תומשה יתש וראשנ בקעיל המל .רואיב ךירצ לארשיו בקעי תומשה 'ב ןינע םצע
 .השעב רבוע םרבא םהרבאל ארוקה לכ וליאו ,לארשי םשב ארקנש ירחא םג בקעי וארוקל ארק הירדהאד
 ומכ ,"לארשימ" רתוי "בקעי" םשה ק"הותב שגדומ םירצמל בקעי לש ותדירי תליחתמ דחוימבש וניצמו

 'ה רבד היהו הלילה תוארמב םיקלא וילא הלגתנ רשאכ ,)ו"מ תישארב( םירצמל ותדירי תישארב דימ רמאנש
 בֹקֲעַי יִחְיַו" קוספב ןכו ."םָש Zְמיִֹשֲא לֹודָג יֹוגְל יִּכ הָמְיַרְצִמ הָדְרֵמ אָריִּת לַא ...יִנֵנִה רֶמֹאיַו בֹקֲעַי בֹקֲעַי" ,וילא
 יֵנְב תֹומְש הֶלֵאְו"  ,תולגה תשרפ ונתשרפב ןכו .'וגו "ויָיַח יֵנְש בֹקֲעַי יֵמְי יִהְיַו הָנָש הֵרְשֶע עַבְש םִיַרְצִמ ץֶרֶאְב
.'וגו "בֹקֲעַי Nֶרֶי יֵאְצֹי ׁשֶפֶנ לָכ יִהְיַו ...ּואָב ֹותיֵבּו ׁשיִא בֹקֲעַי תֵא הָמְיָרְצִמ םיִאָבַה לֵאָרְשִי  
 

 קלֵחש ץראה תאיבו םירצמ תלואגו םירצמ תולג יניינע רופיסב השודקה הרותה הכיראהש ןינע םדקהב ל"יו
 ?ונדמלמ הז המו ,םייח תוחרוא ונל דמלל תדעוימ ק"הותב הביתו הבית לכ ירהו .הזל שדקומ הרותב םלש
 לארשי םע תודלותב עובקה יחצנ רַבְד אוהש ,לארשי לש תויולגה תשרפ לכ וב ללכנ םירצמ תולגד םושמ אוהו
 זמורמש ,)ב"י ו"ט תישארב( ויָלָע תֶלֶפֹנ הָלֹדְג הָכֵשֲח הָמיֵא הֵנִהְו קוספהל ע שרדמב אתיאד ומכו .הזה םלועב
 .)ג"י ו"ט( םֶהָל ֹאל ץֶרֶאְב Zֲעְרַז הֶיְהִי רֵג יִכ עַדֵת ַעֹדָי םהרבאל ה"בקה רמאמ ללכב םניהש תויולג 'ד לכ הזב
 :)'ב 'א תישארב(םֹוהְת יֵנְפ לַע Nֶשֹחְו ּוהֹבָו ּוהֹת הָתְיָה ץֶרָאָהְו ל"זחאמכ ,תויולגה וזמרנ ק"הותה תישארב רבכו
 ץק הל ןיאש ,ימור תולג וז "םוהת ינפ לע" ,ןוי תולג וז "ךשוחו" ,ידמ תולג הז "והבו" ,לבב תולג הז "והת"
  .םוהתכ תילכתו
 

 לכש וניצמש ומכו .תויולגה לכ  איה תללוכ םירצמ תולגו ...לארשי םע ייחב יחצנ ןינע אוה תויולגה תריזג
 'ה יֵנְפִל םֶכְלֻּכ םֹוּיַה םיִבָצִנ םֶתַא פ"הע )םיבצנ תשרפ( בוט חקל שרדמב אתיאדכ ,םירצמ תולגב וללכנ תורודה
 לע הליחתב .םתבצייתה תוביצי המכ לע םכל הדיגאו וארו ואב השמ םהל רמא :)'ט ט"כ םירבד( םֶכיֵק[ֱא
 ּובְצַיְתִיַו רמאנש הרותה תא לבקל םתבצייתה כ"חאו ,)ג"י ד"י תומש( 'ה תַעּוׁשְי תֶא ּואְרּו ּובְצַיְתִה ןינעכ ,םיה
 םג יכ םכל ועדו .םֶכְלֻּכ םֹוּיַה םיִבָצִנ םֶתַא ,לארשי ץראל םתסינכ ינפל ,התעו ,)ז"י ט"י תומש( רָהָה תיִּתְחַּתְב
 לארשי םע ייחב תוערואמה ולא לכש ונייהו .כ"ע .הפ תובצנ םתמשנו םחור אובל תודיתעה תורוד םגו םיתמה
 םחורב םכתא םיבצינ ויה םלוכ ,תויחל םידיתעהו םיתמה ,לארשי תומשנ לכ אלא ,דבלב אוהה רודל ויה אל
 ויה המצע םירצמ תולגב םג ןכ ומכו .ץראה תאיבבו הרותה תלבקב ףוס םי תעירקו םירצמ תאיציב םתמשנבו
  .תורודה לכבש לארשי תומשנ לכ
 

 תא אל ,םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" ):זטק םיחספ( ל"זחאש הזו
 ידוהי לכ םנמאד."םשמ איצוה ונתואו רמאנש םהמע לאג ונתוא ףא אלא םירצממ הבקה לאג דבלב וניתובא
 ,הוה ןושלב ,םירצממ םאיצומ לֵק )ג"כ רבדמב( םעלב לש ויתוכרבב כ"דמכו .הנממ לאגנו םירצמ תולגב היה
 קסועה ק"הותה קלחש בטיה ראובמ ז"פעו ."םירצממ םאיצומ לֵק"ש -- רודו רוד לכב ,דימת הוהה רבד אוהש
 םיכרדה הז לכב ללכנו ,רודו רוד לכל המלש הרות והז אלא ,רודה ותואל קר ךייש אל םירצמ תאיציו תולגב
 ןושלב הָמְיָרְצִמ םיִאָּבַה לֵאָרְשִי יֵנְּב תֹומְש הֶלֵאְו קוספה שוריפ והזו .תויולגה לכ לע רבגתהל לארשי ולכוי ךיא
 .המירצמ םיאבהמ אוה תורודה לכב ידוהי לכש ,תורודה לכב תידימתה םירצמ תולג לע זמרל ,הוה
 

 םעמ יתוהמ קלח םיווהמה תולג תותעב 'ה תדובע ךרד תא ונל תדמלמ ק"הותהש רומאה פ"ע ,ןכלו
 כ"דמכ ונינע בקעי .ת"ישה תדובעב םיכרד 'ב המהש -- לארשי ןיבו בקעי ןיב בותכש ןינע ל"י ,לארשי
 שיש דגנכ אוהו ,ש"אר י"ל תויתוא אוה לארשיו ,בֹקֲעַי ֹומְש אָרְקִיַו וָשֵע בֵקֲעַב תֶזֶחֹא ֹודָיְו :)ו"כ ה"כ תישארב(

 ודי" ןינעו .בקע תניחב תוואתה רודמל תוכיישה תונותחת תודמ שיו ,בלהו חֹמל תוכיישה תונוילע תודמ םדאב
 םרט רשא ,תוואתה רודממ ושע לש ערה שרוש תא רוקעל המוצע העיגיב הדובע לע זמורמ "ושע בקעב תזחוא
 שנועה תארי -- האריה תדמ י"ע איה וז הדובעו ...ושעב בקעי לש וז המחלמ הליחתה רבכ םלועה ריואל ואצי
 תגשהב שארה תודמ תא ןקתל ,ש"אר י"ל 'יחב תונוילעה תודמב הדובע ונינע לארשי םשהו ...ןייד שיו ןיד שיד
 .ארובה תולדג
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 לככש ,םדאה תמוק לכל ןוקית שי ש"אר י"ל 'יחבב הדובעה י"עש ,ונתשרפב "םהרבא ראב"ב אתיא הנהו
 .תוואתה רודמ תונותחתה תודמה ןוקיתל דעו בלה תודמ תא םג ןקתל ליעומ שארה תודמ תא רתוי ןקתמש
 תטשפתמ ,תעדו הניבב כ"חאו ,שארה תודממ הנושארה איהש ותמכחב ארובה תולדגב רתוי גישמש לככש
 הממ ומצע יפל דחא לכ םילבקמה םינותחתה םירבאה תודמל דעו בלה תודמל םג ארובה תולדגב הרכהה
 תמוק לכ תא תנקתמ ש"אר י"ל 'יחבב הדובעהש אצמנ .ערה ישרוש לכ ונממ םירקענ ז"יעו ,ותמכחב גישהש
  .ושע בקעל דעו םדאה
 

 רוקעל המוצע העיגיב ,ושע בקעב תזחוא ודי 'יחבב בקעי תדמב תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובע תלחת םנמא
 רתויה הדובעה תגרדמב קיזחהל לוכי ןכמ רחאל קרו .שנועה תארי הטושפ הארי י"ע תוואתה רודממ ערה תא
 םגו .םדאה תמוק לכ תא ןקתמ ז"יעש ,ארובה תולדג תגשהב חֹמה תודמ תא םירהל ,ש"אר י"ל 'יחב ההובג
 ותויה דצמ םא םיבצמ שי יכ ,בקעי לש רתוי הכומנה 'יחבב םג זוחאל ךירצ ןיידע הנוילעה 'יחבל הכוזש רחאל
 המוצע העיגיב דובעל קר ,תוגשהו תומכחב ךליל רשפא יא זאש ,המודכו ורצי וילע זחפש תעב וא אמט םוקמב
 .ושע בקעב תזחוא ודי רשא בקעי לש ותדמב ןייד שיו ןיד שיד םימש תאריב
 

 ,בקעי 'יחבב זוחאל ךירצ תוכומנ תותעב .דחאכ לארשיו בקעי -- תודמה 'ב י"ע איה תודבעה תומלשש אצמנ
 לש ויתומש ןיב קוליחה ל"י ז"פעו ... ש"אר י"ל - לארשי 'יחבב תויהל ותדובע הכירצ םיהובג רתוי םינמזבו

 אל בוש ,)'ה ז"י תישארב( Zיִּתַתְנ םִיֹוּג ןֹומֲה בַא יִּכ שדחה ומש םעטש םהרבאבד ,בקעי לש ויתומשל םהרבא
 אוה בקעי םשה םג יכ ,לארשי םש דוע ול ףסונ קרו ומש ול ראשנ בקעי לצא כ"אשמ .םרבא םש ןינע ראשנ
 'יחבב ושע לש ערה שרוש תא רוקעל ,בקעי תדמב בקעי לש ותדובע התיה הלחתמד ,ראובמכ ונינעו ... .יחצנ
  .הדובעה תישאר יהוז רשא הטושפ האריו העיגי
 

 ןכו .ושע לש ערה שרוש תא רוקעל ותדובע התיה זא יכ ,ושע םע םיפוצר םיקבאמ ול ויה זאמש וניצמש הזו
 התיה ןמזה ותוא לכש ,ומע ותבש ימי לכ ומע קבאנ בקעיו ,לכה תא רוקעל שקב ןבל רשא ,ןבל תיבב כ"חא
 םרא ןדפמ רזחש דע ,בקעי םשה תא קר זא ול היה וז הפוקתב כ"עו .ערה שרוש תא רוקעל העיגיב ותדובע
 היהש תוואת ינינע לכ ןקיתו ךכיז רבכש ,וז הדמב תומלשל רבכ עיגהש ,)ח"י ג"ל תישארב( םֵלָש בֹקֲעַי ֹאבָיַו
 בֹקֲעַי דֹוע Zְמִש אֵרָקִי ֹאל בֹקֲעַי Zְמִש ול רמאנ זא ,וניבא בקעי לש הנוילעה ותשודק ךרע םור יפל תוכייש םהל
 .ארובה תולדג תגשהב ש"אר י"ל 'יחב השדח תודבע ךל היהת התעמש ,)'י ה"ל תישארב( לֵאָרְשִי םִא יִּכ
 ךל היהש םשה ,בקעי ךמשש זמרל אלא ,ןושלה רותי אוה הרואכלש ,'וגו ארקי אל בקעי ךמש ורמוא קייודמו
 ...לארשי םשה םג ךל ףסונ התעמש אלא ,האלה םג ךל היהי ושע בקע תא רוקעל העיגיו הדובע ונינעש התע דע
 

 זא זוחאל ךרצנ ךכל ,ץראה תורע התיה םירצמש ןויכמ ,םירצמ תולגב דחוימב בקעי םשה רכזנש וניצמש הזו
 בֹקֲעַי ה"בקה ול רמאש והזו .שנועה תארי האריה תדמב עגיתהלו ,ושע בקעב תזחוא ודי רשא בקעי תדמב
 בֹקֲעַי יִחְיַו כ"דמ ןכו ... המירצמ תדרמ אריל ול ןיא בקעי תדמב קיזחיש י"ע ,הָמְיַרְצִמ הָדְרֵמ אָריִּת לַא ...בֹקֲעַי
 העיגי י"ע איה רבגתהל ךרדה האמוטה םוקמ םירצמבד ,ּואָב ֹותיֵבּו ׁשיִא בֹקֲעַי תֵא ונתשרפבו ,םִיַרְצִמ ץֶרֶאְב
 ...בקעי 'יחב הטושפ האריו
 
 

 


