
מֹות ׁש ׁשְּ ֻחּמָ ִתיָחה לְּ  ִלּמּוד ָאבֹות ּוָבִנים ּפְּ

 

מֹות ׁש ׁשְ ל ֻחּמָ ִתיָחה ׁשֶ סּוֵקי ַהּפְ  :ִקְראּו ֶאת ּפְ

 

 

 

 

 

 

 

 

ְדָרׁש ֵאיךְ ִנְקָרא  ית ָרָבה )ג,ה(. ְלִפי ַהּמִ ְבֵראׁשִ א ַהּמֹוִפיַע ּבִ ַטע ַהּבָ דּו ֶאת ַהּקֶ ִלּמְ

ֶפר אֹותֹו ָאנּו ַמתְ  ל ַהּסֵ מֹו ׁשֶ  ִחיִלים? ׁשְ

 

 

 

 

 

בוּ  ם ִסְפֵרנוּ  ִנְקָרא ַמּדּועַ  :ִחׁשְ ׁשֵ  ?ֶזה ּבְ

 

 

ב ִאִ֥יש   }א{ ת ַיֲעקֵֹ֔ ֵ֣ ְיָמה א  ִאִ֖ים ִמְצָרָ֑ ָ ל ַהב  ָרא ֵ֔ י ִיש ְ ֵ֣ נ  מֹות֙ ב ְ ְ ה ש  ֶּ ל  :  ְוא ֵ֗ או  ָּֽ ָ ֹו ב  יתִ֖  }ב{ו ב 

ה:  ָדָּֽ י ִויהו  ִוִ֖ ֹון ל  ְמעֵ֔ ִ ן ש  ֵ֣ ן:  }ג{ְראו ב  ְבְנָיִמָּֽ ן ו  ִ֖ ל  שָכִ֥ר ְזבו  ָ ָּֽ }ד{ִיש   ד ְוָאש   ִ֥ י ג ָ ִלִ֖ ָ ן ְוַנְפת  ִ֥ ר: ד ָ

ל }ה{ י כ ָ ְיִהֵ֗ ךְ -ַוָּֽ רֶּ ָּֽ ִ֥י יֶּ ש  יְֹצא  פֶּ ֶ֛ ִים: -נֶּ ה ְבִמְצָרָּֽ ִ֥ ף ָהיָ ִ֖ ש  ְויֹוס  פֶּ ים ָנָ֑ ְבִעֵ֣ ִ ב ש  ָמת  }ו{ַיֲעקִֹ֖ ָּ֤ ַוי ָ

֙ף ְוָכל ו א: -יֹוס  ֹור ַההָּֽ ל ַהד ִ֥ יו ְוכִֹ֖ ָחֵ֔ ו   }ז{אֶּ ַעְצמִ֖ ָּֽ ו  ַוי ַ ְרב ִ֥ ו  ַוי ִ ְרצֶ֛ ְ ש  י ִ ֧רו  ַוָּֽ ָ ל פ  ָרא ֵ֗ י ִיש ְ ֵ֣ ְבנ  ו 

ץ אֹתָָּֽם: א ָהָאִ֖רֶּ ִ֥ ל  ָ מ  ד ַות ִ ד ְמאָֹ֑ ְמאֵֹ֣  ב ִ

 

ֵׁשי תֹוָרה. ַויֹ  ָשה ֻחמְּ ֶנֶגד ֲחמִּ יב ָכאן אֹוָרה, כְּ תִּ ים כְּ ָעמִּ ימֹון, ָחֵמׁש פְּ י סִּ ים ָאַמר ַרבִּ אֶמר ֱאֹלקִּ
י אֹור,  הִּ ַעֵסק ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ּוָבָרא ֶאת עֹוָלמֹו. ַויְּ תְּ ית, ֶׁשבֹו נִּ ֵראׁשִּ ֶנֶגד ֵסֶפר בְּ י אֹור, כְּ הִּ יְּ

ים א ֱאֹלקִּ אֹוָרה. ַוַירְּ ָרֵאל ֵמֲאֵפָלה לְּ שְּ אּו יִּ מֹות, ֶׁשבֹו ָיצְּ ֵאֶלה ׁשְּ ֶנֶגד ֵסֶפר וְּ י טֹוב,  כְּ ֶאת ָהאֹור כִּ
ֶנֶגד  ים ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁשְך, כְּ ֵדל ֱאֹלקִּ ָרא, ֶׁשהּוא ָמֵלא ֲהָלכֹות ַרבֹות. ַוַיבְּ קְּ ֶנֶגד ֵסֶפר ַויִּ כְּ

ים ָלאֹור יֹום, כְּ  ָרא ֱאֹלקִּ קְּ ָבֵאי ָהָאֶרץ. ַויִּ ם לְּ ַריִּ צְּ ֵאי מִּ יל ֵבין יֹוצְּ דִּ ַבר, ֶׁשהּוא ַמבְּ דְּ מִּ ֶנֶגד ֵסֶפר בְּ
ֶנה ּתֹוָרה, ֶׁשהּוא ָמֵלא ֲהָלכֹות ַרבֹות. ׁשְּ  ֵסֶפר מִּ

 

file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bא%7d!
file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bא%7d!
file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bב%7d!
file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bג%7d!
file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bד%7d!
file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bה%7d!
file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bה%7d!
file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bו%7d!
file:///C:/Users/נחום%20אריאל/Desktop/תורת%20אמת%20-%20294/Temp/his_temp_3_6.htm%23שמות%20פרק-א-%7bז%7d!


ְבֵרי מֹוִפיִעים ִלְפֵניֶכם סֹוף ן"ָהַרְמבַּ  ּדִ שׁ  ּבְ מֹות ֻחּמָ  .ׁשְ

 

 

 

 

 ?ְלִסְפֵרנוּ  קֹוֵרא ן"ָהַרְמבַּ  ֵאיךְ 

מוֹ  ל ׁשְ ֶפר ׁשֶ א ַהּסֵ ם ִסְפֵרנוּ לְ  קֹוֵרא ן"ָהַרְמבַּ  ַמּדּועַ , ּתֹוְכנוֹ  ֶאת ְמַבּטֵ ׁשֵ  ?ֶזה ּבְ

ַמת ְראוּ  ַהְקּדָ שׁ  ן"ָהַרְמבַּ  ּבְ ֵסֶפר ַמּדּועַ  וֲַענוּ  ַלֻחּמָ ה ּבְ ֻאּלָ לּוִלים ַהּגְ ם ּכְ ָבִרים ּגַ  ּדְ
רוּ  ּקָ ַעם ַאֲחֵרי ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ָבר ִיש ְ ְצַרִים ִנְגַאל ּכְ  ?ִמּמִ

 

 

 

 

 

 

ַעל דֹולֹות ֲהָלכֹות ּבַ ם ְלִסְפֵרנוּ  קֹוֵרא ּגְ ׁשֵ ְדָבַריו ְראוּ ,  ַאֵחר ּבְ ם ַמהוּ  ּבִ ֵ  .ַהׁשּ

 

 

 

ךְ  ִנְקָרא ַמּדּועַ  ַלֲחׁשֹב ַנּסוּ  ָאר ְוֹלא ּכָ ׁשְ ָפִרים ּכִ יֵּשׁ  ַהּסְ ם ָלֶהם ׁשֶ ֶהם ַעְצִמי ׁשֵ ּלָ  . ִמׁשֶ

 

ַלם ׁשְּ ֵנה נִּ הִּ ֻאָלה וְּ  ֵסֶפר ַהגְּ

ָרֵאל ָבא בוֹ  שְּ  ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֵהי יִּ
רֹובֹו, ָרֵאל ַעם קְּ שְּ ֵני יִּ בְּ  לִּ

בוֹ   ָיד אֹויְּ ַאלֹו מִּ אֹו ּוגְּ ָיד שֹונְּ יעֹו מִּ  הֹוׁשִּ

 

ֶֹּדׁש ׁש ֶׁשה   ּוִמק  ֶמֶלְך ִבְמִסבֹו.ְלִמְקדָּ
 

בֹוא, ֶרֶכב רִּ ָאן וְּ נְּ ֵפי ׁשִּ ַאלְּ ֵאָליו ָיֹבא בְּ  וְּ
יל ֵיׁש ֶאת  חִּ ַהנְּ ָלֵתת לֹו ּתֹוַרת ֱאֶמת לְּ

 אֹוֲהבוֹ 
 

רּובֹו, יָנתֹו ַעל כְּ כִּ ֹכן ׁשְּ ׁשְּ בּול לִּ  ָבָנה ֵבית זְּ
בֹו. סִּ מְּ ָדׁש ֶׁשַהֶמֶלְך בִּ קְּ מִּ ֹקֶדׁש לְּ  ּומִּ

 

ַייֵחד תְּ נִּ מֹות רֵספֶ  וְּ ַין ׁשְּ נְּ עִּ ֻאָלה ַהָגלּות בְּ ַהגְּ ֶמנּו וְּ ֵנה...  מִּ הִּ ַלם ֵאיֶננּו ַהָגלּות וְּ ׁשְּ  נִּ
קֹוָמם ֶאל ׁשּוָבם יֹום ַעד ֶאל מְּ אּו, ָיׁשּובּו ֲאבֹוָתם ָמַעַלת וְּ ֶׁשָיצְּ ם ּוכְּ ַריִּ צְּ מִּ  ַעל ַאף מִּ
י אּו פִּ ֵבית ֶׁשָיצְּ ים מִּ ן ֲעָבדִּ בּו ֲעַדיִּ ַחשְּ יםגוֹ  יְּ י לִּ ֶאֶרץ ָהיּו כִּ ים ָלֶהם ֹלא בְּ בֹוכִּ  נְּ

ָבר דְּ ֶׁשָבאּו. ַבמִּ יַני ַהר ֶאל ּוכְּ ָכן ַוֲעשּו סִּ ׁשְּ ָׁשב ַהמִּ ָרה ה"הקב וְּ ׁשְּ הִּ יָנתוֹ  וְּ כִּ  ֵביֵניֶהם ׁשְּ
ֵהם. ָאֳהֵליֶהם ָעֵלי ֱאלֹוקַ  סֹוד ֶׁשָהָיה ֲאבֹוָתם ָמַעַלת ֶאל ָׁשבּו ָאז ָכָבה ֵהם וְּ  ַהֶמרְּ
ָא בּו זוְּ ׁשְּ ים ֶנחְּ אּולִּ  .גְּ

ים ֵׁשמֹות י ַהֻחָמׁשִּ פִּ דֹולֹות ֲהָלכֹות ַבַעל לְּ  :גְּ

ית ֵסֶפר ֵראׁשִּ ֻחָמׁש בְּ י וְּ ֵסֶפר ֵׁשנִּ ים וְּ ֻחָמׁש ֹכֲהנִּ ים וְּ קּודִּ ֶנה ַהפְּ ׁשְּ  ּתֹוָרה ּומִּ



דוּ  ָבָריו ֶאת ִלּמְ ל  ּדְ ָמתוֹ  ב"ַהנצי ׁשֶ ַהְקּדָ שׁ  ּבְ יִרים ,ַלֻחּמָ ְסּבִ  ֶפרַהסֵּ  ִנְקָרא ַמּדּועַ  ַהּמַ
ם ׁשֵ  ?ֶזה ּבְ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נּו ֶזה ַהֵשם ׁשִּ ֵדנּו ַהֵסֶפר בְּ ַלמְּ חּוד ַהֵסֶפר ֶׁשֶזה לְּ יִּ יׁשֵ  הּוא בְּ ֵסֶפר נִּ ית לְּ  ֵראׁשִּ
יָאה רִּ י ַהבְּ י ֵחֶלק הּוא כִּ ֶזה ֵׁשנִּ ַמר ֶׁשבוֹ , ַהֵסֶפר מִּ גְּ יָאה ֵסֶדר נִּ רִּ  .ַהבְּ

ַמֲאָמָרם  ית" :ל"זַ  ּוכְּ ֵראׁשִּ יל - בְּ בִּ ׁשְּ ָרֵאל בִּ שְּ אּו יִּ רְּ קְּ ית ֶׁשנִּ ית ֵפרּוׁש." ֵראׁשִּ לִּ  ַּתכְּ
ָלל ָהעֹוָלם כְּ ֵהא הּוא בִּ ֶזה. ַעמוֹ  ה' ֵחֶלק תַאחַ  ֻאָמה ֶׁשיְּ ַלם ֹלא וְּ ׁשְּ אּו ַעד נִּ  ֶׁשָיצְּ
ָרֵאל שְּ ם יִּ ַריִּ צְּ מִּ יָתם ּוָבאּו מִּ לִּ ַתכְּ יּו לְּ הְּ צּוָרה ֶׁשיִּ לּו ַבֶמה ַאֶחֶרת לְּ בְּ  ֹעל ֲעֵליֶהם ֶׁשקִּ
וֹות ּתֹוָרה צְּ  . ... ּומִּ

ָצא מְּ יַאת נִּ צִּ ם ֶׁשיְּ ַריִּ צְּ ַמר ָהָיה מִּ יָאה גְּ רִּ יָתא..  ֹוָרהּת ַמָּתן אוֹ  ַהבְּ אִּ דְּ ַמֶסֶכת כִּ  בְּ
י" ָזָרה ֲעבֹוָדה הִּ י ֶעֶרב ַויְּ הִּ י יֹום ֹבֶקר ַויְּ שִּ ַלֵמד – ַהשִּ ָנה מְּ תְּ ם ה"הקב ֶׁשהִּ  עִּ
ית ַמֲעֶשה ֵראׁשִּ ם בְּ ין אִּ לִּ ַקבְּ ָרֵאל מְּ שְּ ם מּוָטב ַהּתֹוָרה ֵאת יִּ אִּ י ָלאו וְּ יר ֲאנִּ  ַמֲחזִּ
ֶכם ֹתהּו ֶאתְּ ָצא." ָוֹבהּו לְּ מְּ ַמַּתן נִּ ַמר הּוא ּתֹוָרה דְּ יָאה גְּ רִּ  .ַהבְּ

 

 

 :ִסּכּום

ה ָלַמְדנוּ  ֹלׁשָ מֹות ׁשְ ֶהם ׁשֵ ּבָ מֹות ֵסֶפר ִנְקָרא ׁשֶ  ׁשְ

מֹות ָמֵהםא. ֵ  ?ַהׁשּ

ֶפר ִנְקָרא ַמּדּועַ ב.  מֹות ַהּסֵ ׁשֵ ִדים ָמה? ֵאּלוּ  ּבְ  ְמַלּמְ

מֹות אֹוָתנוּ  ֵ ל ַהׁשּ ֶפר ׁשֶ ֶכן ַעל ַהּסֵ ְזכֶּ  ַהּתֹ ּנִ  ִלְלֹמד הׁשֶ

ֶעְזַרת  ?ה' ּבְ


