
 
   אבי, זו הקטנה גדולה תהיה להצלחת התינוקת בת מיה ותש"פ,   טבת ,חייבים טובות ברוך הגומל לבס"ד, 

 

כולל את תמונת שולחן השבת של משפחת כ"ץ המעוצב בהשראת פרשת   שולחן ערוך לפרשה פרוייקט  
 / https://shabbattable.blog   -השבוע, ודבר תורה המתאים לשיחה משפחתית ליד שולחן שבת  

 
 

 שמותפרשת 

ה, ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַהָבִאים, ִמְצָרְיָמה:   ְוֵאלֶּ

  ֵאת ַיֲעֹקב, ִאיש ּוֵביתֹו ָבאּו

  ְראּוֵבן ִשְמעֹון, ֵלִוי ִויהּוָדה.

   ָדן ְוַנְפָתִלי, ָגד ְוָאֵשר. ִיָששָכר ְזבּוֻלן, ּוִבְנָיִמן.

ש ֹיְצֵאי-ַוְיִהי, ָכל ְך נֶּפֶּ ש; ְויֹוֵסף, ָהָיה ְבִמְצָרִים--ַיֲעֹקב-יֶּרֶּ  .ִשְבִעים ָנפֶּ

 ה( -א)שמות א,  

 

  : שמות רבה א,ג

ָרֵאל   ֵני ִישְׁ מֹות בְׁ ה שְׁ לּו    – ֵאלֶּ שְׁ ִנמְׁ הֹוִדיַע ִחָבָתם שֶּ ִמיָתָתם, לְׁ ָנָאם בְׁ מֹוָתם, ָחַזר ּומְׁ ם ִבשְׁ ַחֵייהֶּ ָנָאן בְׁ מְׁ ַאף ַעל ִפי שֶּ
ִניָסם  מֹוִציָאם ּוַמכְׁ ֵשם    ַלּכֹוָכִבים, שֶּ ֻכָלם בְׁ ָבָאם לְׁ ָפר צְׁ ִמסְׁ נֱֶּאַמר )ישעיהו מ,כו(: "ַהמֹוִציא בְׁ מֹוָתם, שֶּ ָפר ּוִבשְׁ ִמסְׁ בְׁ

ָרא"   ִיקְׁ
 

 ישעיהו מ,כו: 
מִ  ה ַהמֹוִציא בְׁ אּו ִמי ָבָרא ֵאלֶּ אּו ָמרֹום ֵעיֵניכֶּם ּורְׁ ַאִמיץ ֹּכַח ִאיש לֹא  שְׁ ָרא ֵמֹרב אֹוִנים וְׁ ֵשם ִיקְׁ ֻכָלם בְׁ ָבָאם לְׁ ָפר צְׁ סְׁ

ָדר    נֶּעְׁ
 רש"י( ) שיש לו ושהוא אמיץ כח איש מהצבא לא נעדר שלא יקרא בשם  - "מרוב אונים" 

 
דו עם  קבות הרעב, שם התאחלמצרים בע חוזר על שמות בני משפחת יעקב שירדו מארץ כנען  חומש שנות  

בפרשת   קראנו כבר רים על השמות של יעקב ובניו זהים לפסוקים ש חוזבחילת הפסוק שהפסוקים יוסף. 

 ב על אותם הפסוקים?. למה חוזרים שובספר בראשית  " ויגש"

אים לו  קורהפירוש בספר שמות רבה אומר: כשיש משהו שאנחנו מחבבים אנחנו סופרים אותו שוב ושוב ו

זו לא הפעם   בני ישראל לכוכבי השמיים. יהו שממשיל את ביא את הפסוק בספר ישע הפירוש מ בשמו. 

צא ממנו עם רב הוא ממשיל את  ברהם שיבטיח לא "ה מ הראשונה שמשווים בני אדם לכוכבים. כשהקב

 מספר צאצאיו למספר כוכבי השמיים.  

אם  אני ממליצה.  ם?יהא בשמותו רק לראות כוכבים ול ,אל השמיים  צא לכם להסתכל בלילה חשוךיוהאם 

 ! מציא...להכל דבר(, ואפשר גםלש אפליקציה לא יודעים את השם אפשר להסתכל באפליקציה )היום י 

דיל אותנו מאחרים, ונותן  השם מב. מה השם שלו?" "כשנולד תינוק אחת השאלות הראשונות שנשאל היא 

ואלים אותי  היו שכשהייתי קטנה ורק אני גילי כמו שאני. י בעולם )ויש, בדקתי(, לנו זהות, וגם אם עוד גיל 

מות  , כלומר את שדודקביץ-פסטרנק -אונגר-ריקמן-ת: גילי שלומית רוזנטלמה השם שלי הייתי אומר 

 השם שלכם? ר אחרי  משפחה אתם יודעים לומרבא. כמה שמות - הסבים והסביםהמשפחה של הורי ו

בה והמורחבת. וגם  ונגיד את השמות של כל בני המשפחה הקרועשה מעין מבחן זיכרון  נ   ליד שולחן השבת

   חיבה מעצים.בקש מכל בן משפחה שימציא לעצמו כינוי נ

   והמשפחה  שבת שלום, מגילי 
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