
 

 באת פרש

אחרי מכת הארבה חוששים עבדי , ממכת הארבה ועד מכת בכורות  בהמשך מכות מצריםעוסקת פרשת תולדות 
  .לצאת ממצרים לשלושת ימים להםומנסים לשכנעו לתת  הנוחתות עליהם בגלל בני ישראל  פרעה מהמשך המכות

ים ְוַיַעְבדּו ֶאת ְיהָוה ֱאלֵֹּהיֶהם ֲהֶטֶרם תֵ  ָלנּו ְלמֹוֵקׁשִיְהֶיה ֶזה ַויֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹּה ֵאָליו ַעד ָמַתי "  י ַשַלח ֶאת ָהֲאָנשִׁ ִּׁ ַדע 
ם ְצָריִׁ  ('ז, 'י, שמות) ".ָאְבָדה מִׁ

 
 היה לו למוקש - הביטוי 

 

 'פסוק ז' ,פרק י ,ספר שמות -מקור הביטוי

הוא אינו  ,לשחרר את בני ישראל פרעה מסרב, מכביד את לב פרעה ולמרות המכות' ה -הביטוי בהקשר לפרשה
מכנים את עם ועבדי פרעה מנסים לשכנעו שיתיר לבני ישראל לצאת  . מאמין שבני ישראל יצאו רק לשלושה ימים

הם  .משנים את דעתם–דעתם מתהפכת  עבדי פרעה .מכשול שבגללו נוחתות מכות על מצרים – "מוקש"ישראל 
רצונו הוא שבאמת ישראל ילכו במדבר רק ו  יכול-לוהי ישראל הוא אכן כלולי אאשלחשוב ו לפתע לחשוש מתחילים

 את בני ישראל  לכן מנסים לשכנע את פרעה שישלח. מנה לא יחזרושמ ולא תהיה זו הליכת עולם" דרך שלושת ימים"
י "עפמעובד )" עד מתי יהיה לנו למוקש" -המכות יבוטלו י כך "וע "מוקש" יפסיקו להיות הם כך ורק לתקופה קצרה 

 .(החיים אור פירוש

                                                                                                                                                   הביטוי בשפה העברית
            . דבר לא מזיק לכאורה שנהפך בהמשך למכשול, נהפך לו למכשול ,מכשול נסתרהוא  מוקש -"היה לו למוקש"

אבל , ך לא היו פצצות"בתקופת התנ. הוא פצצה המוטמנת באדמה ומתפוצצת כשעוברים עליה קשמו, בלשון ימינו
 .כלים ששימשו ללכידת חיות -היו מוקשים 

 

 :ולענייני דיומא
המנחה המחוזית מובילה את הוראת העברית בבתי , בו נורית נעים ארח את מחוז חיפההשבוע נ -"גשר למחוז."1

אירית : ס"מנהלת ביה. בנימינהב" הנדיב"ס "בבי" הנואם הצעיר"ב מידע על תוכנית "צר . ד"הספר היסודיים בחמ
 .עטרה כהן: המדריכה ,חיים

מורים רבים קיבלו בעבר מענקים ליזמות מתוכנית השפה מהקרן לעידוד  -מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות. 2
 . קישורפרטים נוספים ב. במהלך ינואר יתקיימו מפגשי הדרכה. יזמות חינוכיות

. בשלמותם לאתר המכון ועלואתכם לדפדף בספרים הרבים שהוייס מזמין -מכון ברנקו -וייס-פרסומי מכון ברנקו. 3
לאתר יש  .אם וללא עלות ובפרסומים אחרים ניתן לקרוא פרקים בודדיםרבים מפרסומי המכון ניתן לקרוא במלו

 .כאןללחוץ 
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