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  פתיחה
  

  !הורי� יקרי� וילדי� חביבי� שלו� רב

  

בעזרת חוברת זו .  הורי� וילדי�לשלפניכ� חוברת חזרה ללימוד משות� 

  .תוכלו להיות שותפי� בתכני� הנלמדי� בכתה

תפקידו של לימוד החומש בכתה הוא להאיר ולבאר את פשטי הפסוקי� 

מתו� ביאור זה עולי� מסרי� .  ראשוני� ואחרוני�,ל"לאור דברי חז

  . אשר הודגשו על ידי המורה במהל� השיעורי�, וערכי� חשובי�

 העולי� מ" וויראת' בה האמונה,  הטובותמידותהמסרי� הערכיי� ה� ה

  . הפסוקי�

וכפי שכתב מר" הרב , אנו רואי� את עיקר החינו� של הילדי� בערכי� אלו

 היא להכשיר את מטרת החינו�: " באגרת החינו�אברה� יצחק הכה" קוק

לעשותו טוב שהנקודה המרכזית שבה היא , האד� לצורתו המתוקנת

  ). אגרת קע, ה"אגרות הראי". (וישר

כפי שממשי� ש� הרב , עשיית הטוב והישר נעשית על ידי לימוד התורה

  ...". תלמוד תורה �על כ" לקח מקו� בראש החינו� הישראלי : "וכותב

חות חיי� גדולי� בכל תחומי ור של תחיה החוזר לאר' ישראל ומגלה כודב

כ� , ו להעמיק את לימוד התורה ולהנחילה לילדינונדרשי� אנ, החיי�

תורת חיי� שנטע , שיגדלו ויהיו שותפי� לתחיית הע� בארצו על פי תורתו

על כ" ... יסוד האומה ביחס העתיד שלה תלוי ביסוד החינו� ".בתוכנו' ה

בת עמנו וארצנו אנו חייבי� להתחזק ביותר ליסד חינו� שבישוב באה

על יסוד כזה שנהיה בטוחי� , על יסוד הישראלי הטבעי, החדש החביב

ג� טוב , צמוטוב לע, שהילד היהודי יהיה על ידו כשיגדל איש יהודי של�

  ). 230 'ה עמ"מאמרי הראי, ה קוק"הראי" (לעמו
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. הורי� בדגשי� השוני� שנלמדו בכתהאתכ� ה לשת� נועדה כדיחוברת זו 

וג� על , יעותיה�ידעל  תוכלו לחזור ע� הילדי� על הפסוקי� ובעזרתה

חוברת זו מקבילה ( שהודגשו והורחבו במהל� הלימוד בכתה המסרי�

  ). לחוברת עזר למורה שיצאה על ידינו

כפי , וה הגדולה של לימוד תורה לבני�ובכ� תוכלו להיות שותפי� למצ

� בהלכות תלמוד תורה "וכפי שפסק הרמב" ושננת� לבנ�"בתורה שנאמר 

  . שחייב אד� ללמד את בנו תורה

  

  

� � 
  

  

הכוללת ,  מבוססת על הקומה הראשונה וההכרחיתכמוב" שדר� הוראה זו

כפי שניתנה ,  עצמההמילי� והפסוקי� של התורה, מפגש ע� האותיות

  . סיני�לע� ישראל בהר

ה� היסוד והבסיס , י ושינונ�"עזרת רשלמידת� ב, קריאת הפסוקי�

  .  ובלעדיה� העיקר חסר מ" הספר,עליו בנוי כל הלימוד שלנו

, יש מקו� לתוספת הארה והדגשה של מסרי�ולאחריה על גבי קומה זו 

לפיכ� אי" . ל"לפי דברי חז, וערכי� העולי� מ" הפסוקי� מידות טובות

, ת פסוקי� בה�של כל פסוק ופסוק אלא האר ביאור מפורט בחוברת

  .יש מקו� לביאור ולהרחבה מיוחדת, לדעתנו
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  אופ� החזרה

החוברת נערכה , כיו" שהמטרה בלימוד היא העברת התורה על ידי האבות

ולא שהילדי� יקראו , תבצורה שהאבות ישאלו שאלות ויקריאו מ" החובר

  .אותה בעצמ�

  

  : על פי האמור אנו ממליצי� להשתמש בחוברת בדר� הבאה

תלוי בנושא (קריאת מספר פסוקי� על ידי הילד והסבר� הכללי   .א

  ). וביכולת של הילד

 . על ידי ההורי�המסומנות בצבע אפור שאלות השאילת   .ב

עניית התשובות על ידי הילד או הקראת התשובות והסברת� על   .ג

 . ידי ההורי�

סיכו� משות� של הנקודות העיקריות שעלו בלימוד הפסוקי�   .ד

  . �ובמסרי� העיקריי

  

מתו� חיבה ואהבה של הורי� הנעשה  ,אנו תפילה כי בלימוד אישי זה

יתחזקו בה� בהווה הנלמדי� ו את המסרי�יפנימו הילדי� , לילדיה�

  . ובעתיד

  

  

  אלקינו עלינו' ע� הויהי נ"

   "ומעשה ידינו כוננה עלינו
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  'פרק א

  � )ז�פסוקים א(  במצריםישראל בני. א �

ה" מֹות ְוֵאּלֶ ָרֵאל  ׁשְ ֵני ִיׂשְ ִאים ִמְצָרְיָמהּבְ   )ד� אי�פסוק( "...ַהּבָ

  יעקב שני� עשר בני� פחת יעקב היתה קטנה ברדתה למצרי�מש

  .וצאצאיה� היו ביחד שבעי� נפש

הרי כבר ספרה אות� , מנתה את שמות בני יעקבוהתורה שבה מדוע  

  ?" הבאה מצרימה שבעי�כל הנפש לבית יעקב"כמה יוס, בפרשת ויגש

   .על כ� ענו חכמינו שהתורה מנתה אות� שוב להודיע חיבת"

  ".מתו� חיבת" לפניו מונה אות� כל שעה" : חכמינוועוד אמרו

 ,שוב ושובהוא שמח לספור אותנו , אוהב אותנו מאד' כלומר מפני שה

  . ומונה אות" בכל שעהאבני� טובות ומרגליותיש לו כמו אד� ש

  ?למנות�'  רצה ה, במצרי�בני ישראל כאשר , עכשיוקאומדוע דו

 היתה ר' זרה בי" המצרי� הרשעי� באבני ישראלההרגשה של ודאי 

, בני ישראללהראות חיבתו ואהבתו ל' רצה המשו� כ� . לא טובה

  . שלא עזב אות� בגלותשנדע

ְבִעים ָנֶפׁשַוְיִהי" ל ֶנֶפׁש יְֹצֵאי ֶיֶרך ַיֲעקֹב ׁשִ   )פסוק ה( "...ְ ּכָ

  .שנולדו ממנואלו  �  "צאי ירךי" �

שהיתה אהבה ואחוה בי" בני יעקב , "נפש"ללמוד מהמילה כיצד נית" 

 ?ומשפחותיה�
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היו כול� בני ישראל כתובה בלשו" יחיד ומלמדת ש" נפש"המילה 

  .כמו נפש אחת

והולכי� ' אלא כול� היו עובדי� את ה, ולא רק אהבה היתה ביניה�

  . ה� של אבותיותבדרכי� הטוב

  :וכ� נאמר, לאחר מות יוס� ודורו התרבו בני ישראל מאד

ָרֵאל " ְמֹאד ְמֹאדּוְבֵני ִיׂשְ ְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו ּבִ ָּפרו ַוִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ   )פסוק ז( "ּ

  . גדלו והתחזקו� "ויעצמו".  כמו שרצים, התרבו מאד� "וישרצו" �

  . בשש מילי� את התרבות הע�תארה התורה 

פני שרצתה ללמדנו את  מ במספר כה רב של מילי�השתמשההתורה 

שהנשי� ילדו מספר גדול של , בני ישראלל' הנס הגדול שעשה ה

  . הרבה יותר מדרכ" הרגילה� ילדי�

נתנה כח לבנות , ליעקב לפני ירידתו למצרי�'  ההבטיחההבטחה ש

  ?  מהי ההבטחה.ישראל ללדת ילדי� רבי�

  )פסוק ג, עיי" בחומש בראשית פרק מו(
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   � )יד�פסוקי� ח(עבודת הפרך . ב� 

ר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסףַּוָיָקם"   )פסוק ח( "ְ ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאׁשֶ

 שלא שמע דבר על פעילותו של יוס� ,"לא ידע"הא� נכו" לפרש 

  ?שלא הכיר את יוס�" לא ידע" או שנכו" לפרש במצרי�

שכוונת   לכ" חייבי� לומר,רי� שמעו על מעשיו של יוס�מציושבי כל 

אינו מכיר  פרעה עשה את עצמו כאילו ש היא"אשר לא ידע "המילי�

  . ואינו יודע

 של יוס� שהציל את  עמוכלפיכיצד היה צרי� מל� מצרי� להתנהג 

  ?מצרי� מ" הרעב

לכבד� וא� לצוות את עמו , בוודאי היה צרי� להכיר לה� טובה

   :אמרכ� ו, ע היה כפוי טובה הרשא� פרעה, להכיר טובה לבני ישראל

הַחָהָבה ִנְת" ָמה לֹו ֶפן ִיְרּבֶ   )פסוק י( "...ּּכְ

  . אולי� "פן" . נעשה בחכמה�  "נתחכמה" . נכין עצמנו�  "הבה" �

וכ� , מצרי� היתה להעביד את ישראל בפר�ההתוכנית הזדונית של 

  .יהיה גופ� חלש ועיי� ולא יוכלו להוליד ילדי�

נֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ִפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵססַּוִיֶבן ָעֵרי ..."   )פסוק יא(    "ִּמְסּכְ

  . מחסנים גדולים� "מסכנות" . בנה�  "ויבן" �

מפני שמצריכה הרמת , בני" היא עבודה קשה במיוחדעבודת ה

משאות כבדי� כמו אבני� גדולות וקורות והעברת� למרחקי� 

  .גדולי�
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ולי�  בנייני� גדבני ישראל בנוש מילה בפסוק נית" ללמוד מאיזו

   ?מאד

  .שפירושה מחסני� גדולי�" מסכנות"מהמילה 

 כלומר בנו ערי� � " ערי מסכנות: "שנאמר, הע� בנה בניני� רבי�

  .של מחסני� גדולי�, שלמות

שאת משאות כבדי� ולבנות בנייני�  לבני ישראלה את חייבעבודה זו 

  . במש� שני� רבותגבוהי� ובכ� לסכ" את חייה� 

ריחמו על בני ישראל לא ה�  .י� מאד היו המצרי�יזררשעי� ואכ

למרות שראו את הסבל הרב שה� גורמי� , הפסיקו את העבודהולא 

  .לה�

 לא נשברו ,אבל רבי� היו גיבורי� מאד, מתוש בני ישראלמא�  היו

בעבודת הפר� יו� יו� במש�  לעבוד המשיכואלא  ,ולא התייאשו

  .שני� רבות

התחזק אדרבה ע� ישראל ו, ליחהתוכנית� של המצרי� לא הצ

 האמהות המשיכו ללדת ,על א� הקושי הרב של העבודה. והתעצ�

  :נאמרוכ� , התרבה יותר ויותרוהע� 

ר" ה ְוֵכן ִיְפרֹץְוַכֲאׁשֶ ן ִיְרּבֶ   )פסוק יב( "...ּ ְיַעּנו ֹאתֹו ּכֵ

 לא הרתיע את בנות ישראל זהללדת ולגדל ילדי� במצב  הקושי הגדול

תשושי� בתקופה זו בה היו בני ישראל כח לה" " מה נת. מללדת

  ?י�ושבור

, )ג, בראשית מו ("כי לגוי גדול אשימ� ש�" :ליעקב' האמונה בדברי ה

 ונתנש " אלהה, )ד, ש� ("ואנכי אעל� ג� עלה" :אליו' כ" הבטחת הו
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ומנחמות אות� ואומרות " :וכ� אמרו חכמינו .כח להמשי� ולהתעצ�

 סו� הקדוש ברו� הוא ,ול� משתעבדי" בנולעלא ): הנשי� לבעליה"(

  . "גואל אותנו

הפרה  ללדת וא� "ועזר להישראל פלא בנות הקדוש ברו� הוא עשה ל

 בכל מה שה�: "וכ� אמרו רבותינו .יותר מדר� הטבע  הרבה"אות

 להרבות דוש ברו� הואכ" לב הק,  נותני� לב לענות)המצרי�(

   ".ולהפרי'

  .הגדיל ל�  "ולהפריץ" .ענין לשבה והרצוןהפנות את המח ל� "לתת לב" �

ה� לא , ג� כאשר ראו המצרי� את הפלא של התרבות בני ישראל

  :נאמרש, עוזר לישראל ולא הפסיקו את העבודה' הודו שה

ַּוַיֲעִבדו" ָרֵאל  ִמְצַרִים ֶאת ּ ֵני ִיׂשְ ָפֶרךּבְ   )גפסוק י( "ְּבְ

  .משברת את הגוף עבודה קשה ומפרכת ה� "בפרך" �

ל ֲעֹבָדָת..." ָפֶרֶאת ּכָ ֶהם ּבְ ר ָעְבדו ּבָ   )פסוק יד( "ְךּם ֲאׁשֶ

 ההיתה כ שהעבודה י�למד, "לשבור"שהיא מלשו" " פר� "מהמילה

ג� היו מבני , בנוס� לכ�. קשה עד ששברה את גופ� של בני ישראל

  .תו� כדי העבודה ישראל שמתו

  :שנאמר, ד לנפשהיתה העבודה קשה מא, ת הגו� הקשהמלבד עבוד

ר ִמְצַרִים לֲֹחִצים ֹאָתם" ַחץ ֲאׁשֶ   ) פסוק ט,פרק ג( "ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ

  ? הו הלח' הנזכר בפסוק זהמ

רזו המצרי� את הע� לעבוד במהירות וללא ירוז שזיהלח' הוא הז

  . במש� כל היו�, מנוחה
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 עבודות �רע מאד  להרגיש בני ישראלהיו עבודות שגרמו למעבר לכ� 

והיו ג� עבודות שבני ישראל , א סיבה וללא צור�שעשו אות" לל

  . התחילו והמצרי� לא נתנו לה� לסיימ"

 ו וגרמת בני ישראלאעבודות אלו  ו השפיל, אחרתיותר מכל עבודה 

  .צער גדול מאד ה�ל
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   ���� )כב� פסוקי� טו( המילדות העבריות. ג ����

דֹת ָהִעְבִריֹת" ַּויֹאֶמר ֶמֶלך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ  )ק טופסו(" ְ

  . את התינוקלדת העוזרת ליולדת לאישה -" מילדת"���� 

ר" ִנית פוָעהֲאׁשֶ ם ַהׁשֵ ְפָרה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ׁשִ ּ ׁשֵ ּ ּ"  

  ?כיצד יתכ" שהיו רק שתי מילדות לכל הע� הגדול והרב

ביותר ו החשובות  הישפרה ופועה אבל , נוספותודאי היו מילדות

   . המילדותעל שארוהאחראיות 
  

  . היו יוכבד ומרי�ה"ל "זכמינו  חדברילפי ? מילדות אלוומי היו שתי 

ְדֶכן ֶאת ָהִעְבִריֹות וְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִיםּיֹאֶמרו" ַיּלֶ ּ ּבְ   )זפסוק ט(    "...ּ

  . מושב היולדות�  "םאבני" �

עבודת ברק הסתפק לא הוא  �  לשיאפרעהכא" הגיעה אכזריותו של 

  . רק עתההמית את הבני� שנולדוג�  אלא ,פר� מתישה

         :אמרכפי שנ,  פרעהבקוללא שמעו המילדות אול� 

דֹת ֶאת ָהֱאלֹ ןַּוִתיֶרא"   יםִקַהְמַיּלְ

ר ֲאֵליֶהן ֶמֶלך ִמְצָרִים ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ְְולֹא ָעׂשו ּכַ ּ   )פסוק יז( "ּ

 .)מן האלקים( יראו ופחדו � "ותיראן" �

ויראת השמי� של המילדות נתנו לה" כח להתגבר על  דת הבטחו"ימ

, הציווי האכזרי של פרעהקיימו את לא ה"  .פחד מפני מל� מצרי�ה

  :כמו שנאמר,  את ילדי ישראל בחיי�ווהשאיר
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  "ּ ֶאת ַהְיָלִדיםַּוְתַחֶיין"

שאירו את מילדות ההשא וה" ותחיי""מוב" הפשוט של המילה ה  

  .רגו�התינוקות בחיי� ולא ה

נוקות והיו למדו מהפסוק שהמילדות ג� עזרו לתיל "זחכמינו אול� 

  ".מי� ומזו"מספקות לה� "

  ? דבר זההיכ" רמוז? מני" למדו זאת חכמי�

מל� " ליהאולא עשו כאשר דיבר " :נאמר הפסוק בחלק הראשו" של  

  . לא המיתו את הילדי�? מה לא עשואת . "מצרי�

 חזרה פני מהמ, לא המיתו את הילדי�המילדות  שהכבר כתבא� 

   ?"�ותחיי" את הילדי" התורה ואמרה

  . במי� ובמזו" הילדי�החיו אתהמילדות מילי� אלו מלמדות ש
  

. לדות ושאל אות" בכעס על מעשיה"פרעה קרא למי  

ים ַהִמְצִרֹית ָהִעְבִריֹת..."אול� ׁשִ ּנָ י לֹא ּכַ ּּכִ ּ י ּ הּכִ    ָחיֹות ֵהּנָ

  :ה" ענו 

ֶדת ְוָיְלדו ֶּטֶרם ָתבֹואּבֶ ֲּאֵלֶהן ַהְמַיּלֶ   )פסוק יט( "ּ

 וזריזות ה" חזקות עבריותנשי� הה היתה שמילדות הונתוכ  

  .ומצליחות ללדת בעצמ" עוד לפני בוא המילדת

  ?הא� באמת לא יילדו המילדות את הנשי� העבריות

כדי  , המילדות הצדיקות לא אמרו את האמת לפרעה!ודאי שיילדו

  .הרג"שלא י
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י ַוְיִהי" ֹדת ֶאת ָהֱאלֹ ּכִ ִתיםּים ַוַיַעׂש ִקָּיְראו ַהְמַיּלְ   )אפסוק כ( "ָּלֶהם ּבָ

  . פחדו� "יראו" �

  ? מי עשה למי בתי�

משפחותיה" של עשה את '  שה היאהכוונה. למילדותעשה האלקי� 

  . משפחות מכובדות בישראלהמילדות

 בתי � בתי לויה ובתי מלכות, בתי כהונה": ל"זכמינו וכ� אמרו ח

  ."ובתי מלכות ממרי�, כהונה ולויה ממשה ואהר"

ראה שהע� מתרבה ש למרות ,בני ישראלעוזר ל' שה הודה לאפרעה 

  :וכ� אמר, באופ" פלאי

ַּוְיַצו ַפְרעֹה ְלָכל ַעמֹו ֵלאֹמר" ּ  

ִליֻכהו ן ַהִיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתׂשְ ל ַהּבֵ ּּכָ ּ   )פסוק כב( "...ּ

התאכזר ל הוסי� אלא ,פרעה הרשע לא התבונ" בפלא הגדול

  . ילדי� ולגדל� המשיכו להולידבני ישראלא� , בגזרותיו
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  ' לפרק אמקורות

  .)ג, א( בהר שמות על פיי " רש�  להודיע חיבת�בני ישראלמני� שמות  :'פסוק א

ו כי "כלומר שלא יעלה על דעת ח: " שפת אמת� רצה להראות שלא עזבנו בגלות' ה

  ". ...ו"אותנו ח' וכאילו עזב ה... במקרה... שלא תבוא... הגלות

  .כו,  כלי יקר על בראשית מו� לשו� יחיד ללמד על האהבהנפש ב :'פסוק ה

 ובמתנות כהונה ש� ).ח, א( בהרת שמו על פיי "רש � ההתרבות למעלה מדר� הטבע :'פסוק ז

  .מציי" שנאמרו בפסוק שש לשונות

סופו , רוכל הכופר בטובתו של חב: " רבנו בחיי בש� המדרש� כפיות הטובה של פרעה :'יפסוק 

  ".ה"תו של הקבשיכפור בטוב

  ".כל העוסק בבני" מתמסכ" ":א"א ע סוטה י�הבניה מתישה את האד�  :א"פסוק י

להודיע את רוע תכונת המצרי� בקנאה : "ג"רלב � האכזריות של המצרי�

  ".להעיר אותנו שאלו התכונות ראוי שיורחקו, והנה זכרה התורה זה. באכזריות

:  מדרש הגדול."נות את בעליה"שמסכ" :א"א עסוטה י � שמתו בני ישראלהיו מ

ופעמי� שהבני" ,  פעמי� שנופל מ" הבני" ומת�שמסכנות את בעליה" ... ערי מסכנות"

  ). כז' עמ, מובא בתורה שלמה לרב כשר" (נופל על האנשי� ומתי�

וג� כי הע�  "):שער לד (דת יצחק עקעל פי � העינוי חיזק את רצונ� של ישראל :ב"פסוק י

  ". כי אדרבא היו מתאמצי� בעצמ�...גיבור בטבעוו� וההוא היה עצ

 �  ).רמז קסג( ילקוט שמעוני �הנשי� היו מחזקות את בעליה

   .י" רש�..." בכל מה שנותני� לב לענות "

שלמה  מובא בתורה( ילקוט אור האפילה � עבודות שעשו אות� ללא סיבה וללא צור� :ד"יפסוק 

  ".בודה שאינו צרי� בהע... זו, איזו היא עבודת פר�): "לרב כשר

  . צרור המור�   עבדי� לזרע ח�בהיות�הרגשת השפלות של בני ישראל 

 שמואל בר כדעת רב, )יג, א(בה ר שמות על פי י"רש �  שפרה ופועה� שתי המילדות  :ו"טפסוק 

  . וכ" בתרגו� יונת" ב" עוזיאל,נחמ"

  ." כל המילדותשרות היו על: " אב" עזרא�  האחרותילדות היו אחראיות על שתי המ

  ).יג, א(בה ר שמות על פי י"רש �  דאגו לה� למזו� וטיפלו בה��  "ותחי� את הילדי�" :ז"פסוק י

  ."כי כח חיי� הרבה יש לה� ":אב" עזרא � יש לה� כוח חיי� �" כי חיות הנה" :ט"פסוק י

  ).יז, א(בה ר שמות על פי י"רש �   משפחות מכובדות�  "ויעש לה� בתי�" :א"פסוק כ
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  'רק בפ

   � )י�פסוקי� א(  ואימוצו על ידי בת פרעהמשה דתיל. א� 

ית ֵלִוי ַוִיַקח" ְַוֵיֵלך ִאיש ִמּבֵ
ת ֵלִוי ֶאת    )פסוק א( "ּבַ

אנו ' פסוק כ' מפרק ו אבל ,אישה את ש� האיש והזכירהמהתורה לא 

  . היא יוכבדאישהוה, עמר� יודעי� שהאיש הוא

.  שבט לוי�מהשבט הנכבד , שניה� היו אנשי� מכובדי� בע� ישראל

.  חשוב בניו של לוי�והיה בנו של קהת , עמר� היה מגדולי הדור

  . בנו של יעקב אבינו, יוכבד עצמה היתה בתו של לוי

י טֹוב הוא" ן ַוֵתֶרא ֹאתֹו ּכִ ה ַוֵתֶלד ּבֵ ַּוַתַהר ָהִאׁשָ ּ ּ   )סוק בפ( "ּּ

  ?במה היה התינוק טוב

וא� מיוחד ביופיו  יוניות עירני ומלא ח� נולד בריא ושל�הוא 

 .ובצורתו

לא , ל לימדו אותנו שהתינוק היה טוב מכל שאר הילדי�"זכמינו ח

בשעה ": וכ� אמרו, רק במראהו אלא ג� באור המיוחד שבקע ממנו

   ".שנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורה

ַּוִתְצְפֵנהו " הּּ לֹׁשָ   " ְיָרִחיםׁשְ

  . חודשים�  "ירחים".  החביאה אותו� "ותצפנהו" �

  ?מדוע הצפינה אותו אמו

המצרי� האכזריי� היו עוברי� מבית לבית ובודקי� היכ" נולד 

  .אמו החביאה אותו כדי להצילו מה�. חדשיהודי תינוק 
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 החליטה ,לות את התינוקשהמצרי� עומדי� לג אמו כאשר הרגישה

  . כדי להצילוהביתלהוציאו מ

היא עשתה הכל כדי , תעל א� שנאלצה יוכבד להוציא את בנה מ" הבי

  :וכ� נאמר, לשמור עליו ולהצילו

ֵחַמר וַבָזֶפת..." ַּוִתַקח לֹו ֵתַבת ֹגֶמא ַוַתְחְמָרה ַבּ ּ ּ   )פסוק ג( "ּּ

  .מרחה חמר �  "ותחמרה". ענף רך וגמיש � "גמא" �

 ענפי� ענפי גומא ה�.  והכינה מה� תיבה גומאפיאמו לקחה ענ

  . תחזיק מעמד במי� וכ� התיבהולא ישברש י� וגמישי�חזק

 וזפת בחלק הפנימי של התיבה שמה חמר יוכבדל אמרו ש"זחכמינו 

  . בחו'מ

   ?מפני מה עשתה כ�

 אטומה ולא יכנסו מי�תהיה יוכבד מרחה זפת מבחו' כדי שהתיבה 

 לא יריח את הריח תינוקואילו בפני� לא שמה זפת כדי שה, לתוכה

  .הרע של הזפת

ּסוף ַעל ׂשֶַּוָת..."   "ַּפת ַהְיאֹורׂשְּם ּבַ

היא הניחה את התיבה בי" .  היטביוכבדג� על מקו� התיבה חשבה 

  . כדי להסתירה מעיני המצרי�,קני הסו�

ַּוֵתַתַצב ֲאֹחתֹו ֵמָרחֹוק ְלֵדָעה ַמה" ה ּ   )פסוק ד( " לֹוֵּיָעׂשֶ

  . עמדה� "ותתצב" �

שפחדה מפני " מרחוק"התייצבה מרי� . זו מרי�? מי היתה אחותו

מרי�  התגברה למרות הפחד .שמא תתפס,  התיבה לידלעמוד

  . השגיח עליונשארה לו
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איזה גיל  ב?אחותו לעמוד ולהשגיח על אחיהמרי� הא� קל היה ל

  ? היתה

ויכולה היתה להתפס על ידי ,  כבת שש�ילדה קטנה היתה מרי� 

לעמוד ש� באומ' לב מ לא נרתעה ,למרות זאת. השוטרי� המצריי�

   .רוב דאגתה ואהבתה לאחיהמ, ובגבורה נפלאה

שיושיע ' ג� האמונה בהכמו , הדאגה לאחיה נתנה לה כח להתגבר

  . אותו מידי המצרי�

' הא� ית" ה ?ומה עלה בגורלה, התיבהמונחת  היתה על שפת היאור

  ?למישהו לפגוע בה

  :נאמר  

ת ַפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹור" ַּוֵתֵרד ּבַ ּ   )פסוק ה( "ּ

  ? כיצד. דאג לילד בכמה דרכי�' מפסוק זה לומדי� שה

וא� אחד לא יעז למנוע , שלח את בת המל� שתקח אותו' ה, ראשית

  . זאת מבת פרעה

  . כדי שבת פרעה תרד לרחו' ביאור, דאג שיהיה יו� ח�' ה, שנית

  .  תגלה את התיבה הנסתרת בי" קני הסו�בת פרעהש' לבסו� גלגל ה

ַלח ֶאת ֲאָמָתה ַוִתָק..." ַּוִתׁשְ ּ   "ֶחָהּּ

לקחת את התיבה ולהביאה ) אמתה(בת פרעה שלחה את שפחתה 

  .אליה

ַּוִתְפַתח ַוִתְרֵאהו ֶאת" ּ   ּ ַהֶיֶלד ּ

  )ופסוק  ("ְּוַתְחֹמל ָעָליו ְוִהּנֵה ַנַער ּבֶֹכה

  .חמהי ר� "לותחמ" �
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  ?תינוקהיה  והרי ,מדוע נקרא הילד נער

  . ובכה בחריצות ובזריזות כנער,  שהיה קולו חזקמפני

הא� חנכו ? חשוב באיזה בית גדלה. דמותה של בת פרעה מפתיעה

  ! ודאי שלא? אותה לרח� על מסכני�

שהרי ה� , רחמיה על הילד היו מעשה של גבורה גדולה, יותר מכ�

  .גרמו לה לעבור על גזירת אביה וא� לא להקשיב לאזהרת נערותיה

מל�  מנהגו של עול� , גבירתנו:אמרו לה": ל"זכמינו  חוכ� אמרו

ובניו ובני ביתו מקיימי" , גוזר גזירה וכל העול� אינ" מקיימי" אותה

  ".!?ת אבי�וואת עוברת על מצו, אותה

  . על הילדבת פרעה חמלה , ואכ" למרות שהיתה צפויה לעונש

ַּוֹתאֶמר ִמַיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה" ּ"  

  ? כיצד ידעה בת פרעה שהתינוק בתיבה הוא ילד עברי

  . את ילדיה�הסתירו העבריות האמהות שרק מפני 

  .מרי� ניגשה באומ' לב אל בת פרעה

ת ַפְרעֹהֹּתַו"   ּאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ּבַ

ה ֵמיֶנֶקת ִמן ַּהֵאֵלך ְוָקָראִתי ָלך ִאׁשָ ְ   )פסוק ז( "...ָּהִעְבִריֹות ְ

כדי שהחלב , הינת במינקת עבריימרי� הבינה שג� בת פרעה מעונ

  .יהיה מתאי� יותר לטבעו של הילד

ֵּתֵלך ָהַעְלָמה ַוִתְקָרא ֶאת ֵאם ַהָיֶלדַו..." ּ   )פסוק ח( "ְּ

  .ללמדנו שהלכה בזריזות, ולא ילדה" עלמה"התורה קראה למרי� 
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ת ַפְרעֹה ֵהיִלִכי ֶאת ַהֶיֶלד ַהֶזה ְוֵהיִנִקהו ִלי ַוֲאִני ַו" ֹּתאֶמר ָלה ּבַ ּּ ּּ ּ

ה ַהֶיֶלד ַוְת ֶּאֵתן ֶאת ָכֵרך ַוִתַקח ָהִאׁשָ ּׁשְ ּּ ּ ּ   )פסוק ט( "ִּניֵקהוְ

 היתה � תקופה זוא, יוכבד ועמר�תקופה קצרה היה הילד בבית 

  .שני� רבותמו עבורו כ חשובה

ומסתבר שא� סיפרה לו על אבותיו , יוכבד העניקה לבנה אהבה רבה

   .לאבותיו' ומעשיה� וא� על אמונתו ועל הבטחת ה

ִּיְגַדל ַהֶיֶלד ַוְתִבֵאהו ְלַבת ַפְרעֹהַו" ּ ּ ּ   )פסוק י( "ּ

א� היא ידעה , קשה היה ליוכבד להחזיר את בנה האהוב לבת פרעה

  . שרק כ� ינצל מגזירת פרעה

 ומהמש� הפסוק אנו למדי� כיצד �בת פרעה לקחה את הילד 

  : התייחסה אליו

  "ַּוְיִהי ָלה ְלֵבן"

  . בת פרעה אהבה את הילד כאילו היה בנה

  ? מיוחד�כל  ילד כהא� רק בגלל שהיה? את הילדאהבה כל כ� מדוע 

 מאד משו� שהצילה אותו ממוות וג� מפני  הילד אהבה אתבת פרעה

 כדי ,הגדיל את האהבה בלבה' ג� ה, ובנוס�. שגידלה אותו כמו אמא

   .שתציל אותו ותגדלו בארמו"
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מֹו ֹמֶש" י ִמן ַהַמִים ְמִשיִתיהוהַּוִתְקָרא ׁשְ ּ ַוֹתאֶמר ּכִ ּּ"  

  .להוציא מ" המי�, " למשות מלשו�" משה"בת פרעה קראה לו 

מפני ,  קרא למשה בש� זה וקבע אותו בתורהדוש ברו� הואהקא� 

   .שבת פרעה מסרה את נפשה להצילו

... מכא" אתה למד שכר" של גומלי חסדי�": ל"זכמינו וכ� אמרו ח

אלא כמו שקראתו בתיה בת , ש� בכל התורה) למשה(לא נקבע לו 

  . "הו בש� אחר לא קראדוש ברו� הוא וא� הק,פרעה

הרי היא דיברה בשפה , אי� קראה בת פרעה למשה בש� עברי

  ?")למשות"א מלשו" הו" משה("המצרית 

  . במצרי�היובת פרעה למדה עברית מבנות ישראל ש
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   � )יד�אפסוקי� י( יציאת משה אל אחיו.  ב�

ה ּבַַוְיִהי" ָּיִמים ָהֵהם ַוִיְגַדל מׁשֶ ּ ּ  

ַּוֵיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַיְר ִסְבלָֹתםּ   )פסוק יא( "א ּבְ

  .בעבודתם הקשה � "בסבלתם" �

  ? פרה התורה שמשה ראה בסבלות� של אחיוימדוע ס

 . רק הסתכל אי� ה� עובדי�משה רצתה לספר שדאי שהתורה לאו

 והצטער בני ישראל ללמדנו שמשה התבונ" בסבל� של באההתורה 

  . כאילו היו כול� אחיו

וירא " אלא ,"בעבודת�וירא " לא כתבה התורה משו� כ�

   ".נת" עיניו ולבו להיות מיצר עליה�: "י"דברי רשוכ, "בסבלות�

חבל :  ובוכה ואומר,שהיה רואה בסבלות�: "ל" חכמינו זועוד אמרו

  ".)במקומכ� ( מי ית" מותי עליכ�,לי עליכ�

 ה�סייע ל א� אלא,  על אחיועמד מ" הצד והסתכלרק משה לא 

והיה נות" כתפיו : "ל"אמרו חכמינו ז וכ� .בעבודה הקשה והמפרכת

  . ומסייע לכל אחד ואחד מה�

ראה משוי גדול על קט" : רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר

והיה , ומשוי בחור על זק"... ומשוי קט" על גדול ומשוי איש על אשה

  ...". מניח דרגו" שלו והול� ומיישב לה� סבלות�

  . גה מהמלך דר� "דרגון".  משא� "משוי" �
  

 הוא התאמ' בכל כוחו לעזור לאחיו .כבדי� הרי� משהמשאות 

  . במש� שעות רבותרעהווכ� עבר מאיש ל, התשושי�
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  ? בעזיבתו את הארמו" כדי לעזור לאחיו ויתר משהדברי�על אלו 

  .על כבוד וגדולהכ"  ו,על כל תענוגות והנאות הארמו"משה ויתר 

ה ִא ְראַוַי"   " ִעְבִרי ֵמֶאָחיויׁש ִאיׁש ִמְצִרי ַמּכֶ

א� הזדעזע מהרוע והאכזריות ו , שראה זאתדהצטער מאמשה ודאי 

 מזרע , לאחיו היקרמהכאב את ההשפלה שנגרג� הוא  .של המצרי

   .  מזרע ח�, המוכה ביד איש מצרי שפל,אברה� יצחק ויעקב

י ֵאין ִאיׁשַּוִיֶפן"                                       ּ ּכֹה ָוכֹה ַוַיְרא ּכִ

ַּוַיך ֶאת ַהִמְצִרי ַוִיְטְמֵנהו  ּ   )פסוק יב( "חֹולַבְ

                              .כה אותו והרגוימצרי והאיש המשה לא פחד מה

מכל בני , מסתבר שמעשה זה שעשה משה לא העז א� איש עברי

 על א� הסכנה משה. לעשות לפניו במש� שני� רבות, ישראל העבדי�

  .מ' לב להציל את אחיוהזדרז באו

  ? מה� שני המעשי� הנזכרי� בפסוק ומראי� שמשה חשש לחייו

  . שטמ" את המצרי בחול�והשני ,  שהסתכל לצדדי��האחד 

ים ִעְבִרים ִנִציםַּוֵיֵצא" ֵני ֲאָנׁשִ ִני ְוִהּנֵה ׁשְ יֹום ַהׁשֵ ּ ּבַ ּ   )פסוק יג( "ּ

  . רבים� "נצים" �

   :משה הזדעזע לראות שני עברי� רבי�

ה ֵרֶעךַּויֹאֶמר" ע ָלָמה ַתּכֶ ָ ָלָרׁשָ ּ"  

  ?מדוע תעשה דבר כזה: משה פנה אל אחד מהאנשי� ושאלו
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  ?"רשע "ַל2ֶ4ַהמי קרא 

ולא , "ויאמר לרשע: "שהרי נאמר, "רשע "ַל2ֶ4ַההתורה קראה 

  ".רשע למה תכה: ויאמר"

א� על פי שלא  ,רו על חבו ידמגביהשכל ה"ל למדו מכא" "זכמינו ח

כדי למרי� יד על חברו שהרי התורה קראה , "נקרא רשע, הכהו

  ".רשע "להכותו

נקרא , אפילו שעוד לא היכה,  שכבר כשמרי� ידכמינוח למדו מהיכ"

   ?רשע

 למה כלומר, "למה תכה" אלא "למה הכית": משה לא אמר שהרי

  ?תרצה להכותו

 באהבה הלקבלכאשר שמע האיש את תוכחת משה היה עליו 

. להודות למשה על דבריוא�  ו,ת את רעהול שחשב להכולהצטער עו

  :משהלבר בכעס  ידוא� ,  התחרטלאהאיש הרשע לא הצטער ו, אול�

ר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינו" ְמך ְלִאיׁש ׂשַ ַָויֹאֶמר ִמי ׂשָ ּ  

ר ָהַרְגָת ֶאת ֲאׁשֶ ַּהְלָהְרֵגִני ַאָתה ֹאֵמר ּכַ   "ַּהִמְצִרי ּ

  :בהמש� הפסוק נאמר

ה  ַּויֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָדָבר ַּוִייָרא ֹמׁשֶ   )דפסוק י( "ּ

 ובודאי פרעה המצריאת  ונודע דבר הכאתמשה פחד משו� שראה ש

  . לאחר שישמע שהרג איש מצרי, ירצה להרגו
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   � )כב�פסוקי� טו( בריחת משה למדין.  ג�

ה ִמְפֵני ַפְרעֹה..." ַּוִיְבַרח מׁשֶ   )ופסוק ט(" ּ

יו הרבי� של פרעה ולצאת אי� הצליח משה לברוח מפני חייל

  ? מחומות מצרי� שהיו שמורות היטב

  ?"וכי אפשר לבשר וד� לברוח מפני המלכות: "כמינוחובלשו" 

  .א� התורה אינה מפרטת כיצד, עזר למשה לברוח ממצרי�' ה

ֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵיׁשֵַוֵיׁשֵ..." ֵארב ּבְ   .ב ַעל ַהּבְ

נֹותּו   ) טז�וי� טפסוק( "ְלכֵֹהן ִמְדָין ֶשַבע ּבָ
  .יתרו היה כה" מדי" והיה מלמד את בני ארצו לעבוד לאלילי�

ּ ַוִתְדֶלָנה ַוְתָמֶלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים ְלַהַּוָתֹבאָנה"   "קֹות ֹצאן ֲאִביֶהןׁשְּ

  .בריכות �  "םרהטי". שאבו מים בדלי � "נהדלות" �

, כות במי� מ" הבארירועות צא" ובאו למלא את הבר היו  יתרובנות

  .  מה"הישתא" הצכדי ש

  . לא רצו להיות יחד ע� הרועי�משו� ש, הבנות באו מוקד� לבאר

ַּוָיֹבאו ָהרִֹעים"   )פסוק יז( "ַּוְיָגְרׁשום ּ

  ?אד� נכבדהיה הרי , מדוע גרשו הרועי� את הבנות של כה" ארצ�

ת ני שיתרו עזב את עבודמפ, רו ומשפחתוו את יתהחרימ מדי" אנשי

 יכולתאי" שלפסלי� אי" כח ו" בחכמתו  הוא הבי.הזקי"ש כהאלילי�

  .ומשו� כ� נטש�, לעשות דבר
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ראה שאי" , יתרו כומר לעבודת כוכבי� היה: "ל"זכמינו וכ� אמרו ח

עמד והוציא כלי , והרהר לעשות תשובה,  ממש וביסר עליה�בה

   ".ונידוהו) אנשי עירו( עמדו ,תשמישי עבודת כוכבי� ונת" לה� הכל

  . להרחיק מהחברה� לנדות.  חשב�  "רהרה".  מאס�  "ביסרו" �

  ?  אלו שיתרו היה אד� אמי' מאדכמינוכיצד נית" ללמוד מדברי ח

 ועשה את מה לא פחד מאנשי עירו, מכ� שעזב את תפקידו המכובד

  . למרות שידע שיכעסו עליו, שהאמי"

  :נאמר בפסוק

ָעןַּוָיָקם" ה ַויֹוׁשִ   " ּ מׁשֶ

   . הצילן� "ויושען "�

, הזדרז לעזור לה" הוא אה את מעשיה� של הרועי�רמשה כאשר 

  . הרועי�וכיח אתוא� ה

כמינו  חדברימא� , ע משה את הבנותפרה כיצד הושייהתורה לא ס 

 ומוק� ממקאלא , לא נאבק בגופו ע� הרועי� שמשה  משתמעל"ז

:  פחדאבלואמר לה�  ,ו ומחה בפני הרועי� על העוול שעשבאומ'

  ". ונשי� משקותאנשי� דולי�) העול�(דר� "

 לא ניסו להאבק ע� משה ולא , שהיו רבי�,אי� קרה שהרועי�

  ? הפריעו לו להשקות את הצא"

ה� שא� יתכ"  .כנראה שדברי המוסר של משה השפיעו על הרועי�

  . ו מהאומ' של משה ולא העזו להפריע לנבהלו

  :וכ� נאמר,  אחרי שהושיע את הבנותלשבת ליד הבארלא חזר משה 
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  "ְק ֶאת ֹצאָנםַּוַיׁשְ"

  ?מעשה זהברואי� של משה אלו מידות טובות 

 , הוא חמל על הבנות�   משהשלרחמנות הלב והטוב רואי� כא" את 

מפני שידע שדליית המי� והשקאת הצא" היא עבודה קשה מאד 

  .ולכ" דלה מי� והשקה לבדו את כל הצא", לבנות צעירות

וישק את  ",ותפורס במילי� על השקיית הצא" כתבההתורה מכ� ש

  .ללמוד שמשה השקה את הצא" בזריזות ובמהירותנית" , "צאנ�

  :וה" סיפרו לו,  התפלא על מהירות שוב")הוא יתרו (א� רעואל אביה"

ִּרי ִהִציָלנו ִמַיד ָהרִֹעים ִמְצִאיׁש" ּ ּ  

ְק ֶאת ַהֹצאן ְּוַגם ָדלֹה ָדָלה ָלנו ַוַיׁשְ ּּ   )טפסוק י(" ּ

  ?"וג� דלה דלה לנו"על המילי� ש� מ מה קשה �  ז" טוקעיי" בפס

א� , ולא משה, ז נאמר שהבנות כבר דלו את המי� מהבאר"בפסוק ט

 אלא שהמי� שדלו הבנות ?כ" כיצד נאמר בפסוק שלנו שמשה דלה

  .ועל כ" משה דלה עבור" שוב, לא הספיקו לכל צאנ"

ֹנָתיו ְוַאיֹוַּויֹאֶמר"   )פסוק כ( " ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם...ּ ֶאל ּבְ

   ? הוא היכן� "ואיו" �

 לגמול טובה למשה על ביקשוהוא , הכרת הטובמידת לרעואל היתה 

  .הצא"שהושיע את בנותיו והשקה את 

 שציפורה היא ונול למד" חכמינו ז. וקראו למשהלדבריובנותיו שמעו 

  . זו שמיהרה לקרוא למשה
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ֶבת ֶאת ָהִאיׁשַּויֹוֶאל" ה ָלׁשֶ   )אפסוק כ(    " מׁשֶ

   .רצה,  הסכים� "ויואל" �

מכ� שמשה הסכי� לשבת ע� רעואל אנו למדי� שרעואל עזב את 

 לא היה משה ,י" עובד אלילי�לו היה עדייאשהרי , עבודת האלילי�

   .אלא מחפש מקו� אחר לשבת בו, לשבת בביתו סכי�מ

ַּוִיֵתן" הּ ּ ֶאת ִצֹפָרה ִבתֹו ְלמׁשֶ ּ"  

  ?מדוע הסכי� משה לשאת בת איש מדיני

ל מלמדי� שציפורה עזבה את עבודת האלילי� עוד לפני בא "זמינו כח

שהרי טרחה , ודאי משה הערי� ג� את טוב לבה, בנוס�. משה

   .והזדרזה לקרוא לו מהבאר

עזב את עבודת  ש אביהע להערי� את חכמתו הגדולה שלידג� משה 

  . את טוב לבו כלפיוכ"את אומ' לבו ו, האלילי�

ן ַוִיְקַּוֵתֶלד" י ּ ּבֵ מֹו ֵגְרׁשֹם ּכִ   ָּרא ֶאת ׁשְ

ֶאֶרץ ָנְכִרָיה ָּאַמר ֵגר ָהִייִתי ּבְ   )פסוק כב( "ּ

  . זרה� "כריהנ "�

  . בני ישראלאהב משה את נית" לראות כמה מפסוק זה 

 אחיו הנמצאי�לא שכח את הוא  במדי" הותו של משהבמש� ש

 ו ולבו ש�יוהיה עינ", ה�צטער על כ� שנאל' לגור הרחק מ וה,בצרה

ש� המבטא בלבנו בכורו משה על כ" קרא  ".כל הימי� לשוב אליה�

  .את צערו על ריחוקו מאחיו
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   �את זעקתם ' זעקת בני ישראל ושמיעת ה.  ד�

   )כה� כג וקי�פס(

ים ַוְיִהי" ְָהֵהם ַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרִיםּ ַבָיִמים ָהַרּבִ ּ  

ַּוֵיָאְנחו  ָרֵאל ּ   )גפסוק כ( "ִמן ָהֲעֹבָדהְבֵני ִיׂשְ

, כעת ודאי יוקל עליה� הרי , כאשר מת המל�בני ישראלמדוע נאנחו 

  ?עד שימונה מל� חדש

 על נאנחו מצערה� לעבוד בני ישראל  הפסיקו כאשרכוונת הפסוק ש

עד מתי : או שנאנחו מרוב צער על העתיד,  שעבדו העבודה הקשהכל

  ? ימש� הסבל

ַּוִיְזָעקו" ּ"  

  .' צעקו והתפללו אל הבני ישראל

  ?"ויצעקו"ולא אמרה " ויזעקו"וע השתמשה התורה במילה מד

שזעקה היא צעקה , לתאר את גודל צער� של ישראלהתורה רצתה 

  .חזקה מתו� לב כואב ושבור

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלַֹּוַתַעל"       "ים ִמן ָהֲעֹבָדהִק ׁשַ

  . צעקתם� "עתםשו" �

  .'לתה אל הע, תו� כאב רבשהיתה מ, בני ישראלת שווע

  )דפסוק כ( "ים ֶאת ַנֲאָקָתםִק ֱאלַֹמעַּוִיׁשְ"

  . צעקתם� "נאקתם" �
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 שהיתה זכה בני ישראלשמע וקיבל את הצעקה והתפילה של ' ה

  .וטהורה

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹבִק ֱאלַֹּוִיְזּכֹר"   "ים ֶאת ּבְ

ויושיע   לאלקי�בניה� שיהיה ל:זכר את הברית שכרת ע� האבות' ה

  .)טו�יג, ד, כח; יט, יז;  ז,בראשית יזכפי שמופיע ב (ה� מצרותי�תאו

ָרֵאל ַוֵיַדע ֱאלְֹבּים ֶאת ִקַּוַיְרא ֱאלֹ"   )פסוק כה( "יםִקֵּני ִיׂשְ

 וידע שה� ראויי� ,את תפילת�ו בני ישראלאת צער� של ' ראה ה

  .להגאל
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  'ב לפרק מקורות

וידעה ... שערו וציפורניו, כי גמרו סימניו: "�" רשב� ל� בריא וש. א �  כי טוב הוא :'פסוק א

 רבנו אברה� �  יפה מראה. ב. וכ" בדעת זקני� מבעלי התוספות". שהוא בר קיימא

מצד יחס האיברי� בהרכבת� ומושב� ויופי צורת� ותמונת� וג� : "�"ב" הרמב

 �  ההבית התמלא אור. ג. וראה ג� דבריה� של ספורנו ואברבנאל". תיאו� מזג�

   ).כב, א(שמות רבה 

  . י"הובא ברשו �)כא, א(שמות רבה  � החמר בתיבה מבפני� וזפת מבחו  :'גפסוק 

  ).רמז קסו(ילקוט שמעוני  � ירידת בת פרעה לרחו  מפני החו� :'פסוק ה

  .י"וברש) ש�(וכ" בילקוט שמעוני , )כג, ש�(שמות רבה  �  שני פירושי� לאמתה   

  .  וכ" האב" עזרא,י מהניקוד"כ" מדייק רש � "שפחתה"פשוטו של מקרא 

  ).כג, ש�( שמות רבה �דברי נערותיה 

  .י"רש � קולו חזק ובוכה כנער :'ופסוק 

". שיהיה החלב יותר נאות למזגו: " ספורנו� הסיבה שבת פרעה רצתה מינקת עבריה :'זפסוק 

  . ג ואברבנאל"ראה ג� רלב

  .י" רש�  מלשו� זריזות כעל��עלמה  :'חפסוק 

והוה לה  ":וכ� תרג� יונת",  כ� עולה מלשו" הפסוק� אהבת בת פרעה למשה כב� :'ופסוק 

היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו ): "כו, א(ובשמות רבה ". כביר חביב

  ".כאילו הוא בנה

  .  העמק דבר� אהבתה לילד מפני שהצילתו וגדלתו

אלא שראתה עמו אור : "'י� הקאור החי על פי � ילדרצה בתבת פרעה שה עשה "הקב

   ".עשה כ" כדי שיתגדל מעלת הילד בעיניה' וה, גדול

  ). כו, ש�( שמות רבה � קבע בתורה שמו של משה כשכר לבת פרעה' ה

שלמדה לשו" , דבר אחר: " דעת זקני� מבעלי התוספות�  הש� העברי מבנות ישראל

  ". משבאו העבריות למצרי� עברי

): כז, מקורו בשמות רבה ש�(י " רש�  הצער של משה בעבודת אחיו ועזרתו לה� :א"יפסוק 

  ". להיות מיצר עליה� נת" עינו ולבו"

אתה הנחת : ה"אמר הקב): "כז, ש�( שמות רבה � הויתור של משה על תענוגי�

  ". שררות� וגדולת�: "ו"ופירש מהרז...". ישראל עסקי� והלכת לראות בצער" של
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ל הקודמי� על צערו "ו מדברי חז" נלמד בק� הכאת איש עבריצערו של משה על 

  . בעקבות עבודת הפר�

  . צרור המור,  ישועות מלכו�  מצרי מזרע ח�יאחד מאחיו בידשבהכאת שפלה הה

  . ג בפירושו הראשו""רלבוכ" הביא ,  פשוטו של מקרא�  'רשע'משה לא קרא למכה  :ג"פסוק י

למה : "וש� בהמש� נאמר, ב"סנהדרי" נח ע � רו נקרא רשעכל המגביה ידו על חב

   ." שלא הכהו נקרא רשע� על פיא" למה תכה"אלא , לא נאמר" הכית

  .י כמשמעו" רש�  הכאת המצרי!" אכ� נודע הדבר" :ד"פסוק י

   ).לא, ש�( שמות רבה � ל על אי אפשרות לברוח ממצרי�"דברי חז :ו"טפסוק 

  ). ש�(ה  שמות רבעל פי � 'בריחת משה בעזרתו של ה

  ). לב, ש�( שמות רבה � בודה זרהתפקידו של יתרו כמלמד ע :ז"פסוק ט

  ). ש�( שמות רבה �  בני עירוי"יו ע ונידות העבודה זרהעזיבת יתרו א  :ז"פסוק י

מלמד שישב : "וכ� לשו" המדרש בהתחלה). ש�( שמות רבה �  דברי משה לרועי�

מוכח ".  הדי" והמשפטמידת ב� ' ע"ויושי'וזהו : "ובמתנות כהונה כתב". לה" בדי"

וכ" עולה מדברי . אלא בדברי�, לא פיזית בידיי�" ויושיע""שמפרשי� את המילה 

וכ" משמע ".  הושיע את הבנותובזה, שא� צא" הרועי� השקה: "העמק דבר שכתב

  . מהאברבנאל

ל " כ� מסתבר מדברי חז� השקאת הצא� באי� מפריע מפני קבלת תוכחת משה

  . הקודמי�

" על " אב" עזרא ורמב� י משה כי המי� שהבנות דלו לא הספיקו"דליית המי� ע :ט"פסוק י

  . ז"פסוק ט

מיד רצה צפורה אחריו כציפור ): "לב, ש�( שמות רבה �   קראה למשהציפורה :'פסוק כ

  ". והביאה אותו

 ולמה נקרא שמה): "ש�( שמות רבה על פי �   עזבה את עבודת האלילי�ציפורה :א"פסוק כ

  ". פוריצפורה שטיהרה הבית כצ

  . �" מלבי�" ו ולבו ש� כל הימי�יוהיה עינ" :ב"פסוק כ

  .  העמק דבר�  מצער על העתידבני ישראלאנחת  :ג"פסוק כ

ידע נגעי לבב� ושהיתה תפילת� וצעקת� : " ספורנו� עומק לב� מבני ישראלשוועת 

  ". בכל לב

   ".צעקה קבל תפילת� ברחמי�מפני ה: """ רמב� שמע את הצעקה' ה :ד"פסוק כ
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  'פרק ג

   �)ט�פסוקי� א(אליו  מתגלה' משה רועה צאן במדבר וה. א� 

  )פסוק א(    "ּוֹמֶשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו"

שהרי לא , מהפסוק נית" ללמוד שמשה הציע לרעות את צא" יתרו

 � " ומשה היה"אלא נאמר , א"נאמר שיתרו נת" לו לרעות את הצ

  .מעצמו

  .הכניסו לביתוש כ�רצה לגמול טובה ליתרו על שמשה  הכנרא

רַּוִיְנַהג" ּ ֶאת ַהֹצאן ַאַחר ַהִמְדּבָ ּ"   

   . הוביל� "וינהג" �

  ? לעירי�ג משה את הצא" אל השדות הסמוכינההמדוע לא 

וכ� , מקו� הפקרוא מדבר ה שהמפני אל המדבר  ע� הצא" הל�משה

   .של אנשי�כלו משדות יאאו שלא יזיקו , " מ" הגזלהרחיק את הצא

ולעסוק '  רצה להיות במקו� שקט כדי שיוכל להתפלל להמשה, ועוד

   .'בלימוד חכמה ויראת ה

  ?כיצד התנהג משה כלפי הצא"

  . פל בו ברחמנות רבהיאהב את הצא" וט, רועה נאמ" ומסור היה

, יתרו במדבר" של צאשהיה משה רועה כ" :ל"זכמינו  חאמרווכ� 

  . ור' אחריו עד שהגיע לחסותממנו גדי אחדברח 
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 כיו" .לשתותהגדי  נזדמנה לו בריכה של מי� ועמד כיו" שהגיע לחסות

אני לא הייתי יודע שר' היית ": )משה ( לו אמר,אצלומשה שהגיע 

  ."פו והיה מהל�הרכיבו על כת ."עיי� אתהשמפני 

  . מקום מחסה�  "חסות" �

  "ים ֹחֵרָבהִק ֶאל ַהר ָהֱאלַֹּוָיֹבא"

  ?ר האלקי�מהו ה

'  שעליו יתגלה ה,ונקרא כ� על ש� העתיד,  הר סיניר האלוקי� הואה

  . וית" לה� תורהלישראל

ֶנה ַוַיְרא ' הְ ַמְלַאךַּוֵיָרא" ת ֵאׁש ִמתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ּ ֵאָליו ּבְ ְ ּ  

ל ֶנה ֵאיֶנּנו ֻאּכָ ֵאׁש ְוַהּסְ ֶנה ּבֵֹער ּבָ   )פסוק ב( "ְּוִהּנֵה ַהּסְ

  . נשרף� "אכל".  שיח קוצני�  "הסנ" . שלהבת� "לבת" �

אול� היה במראה זה , בער באש שיח זה. הסנה הוא שיח קוצני קט"

  .נשר�לא שבער השיח הוא א� על פי : פלא

כדי שמשה המלא� נראה אל משה דווקא מתו� מראה פלאי ומיוחד 

  .יתקרב אל המקו�

  .המראה ורצה להתקרב ולהתבונ" בפלאואכ" משה התפעל מאד מ" 

י ָסר ִלְראֹות ְוִיְקָרא ֵאָליו ֱאלֹ' א הְרַיַו"   ים ִקּכִ

ֶנה ְִמתֹוך ַהּסְ     )פסוק ד( "הה ֹמֶשר ֹמֶשיֹאֶמַו ּ

  ?את שמו של משה פעמיי�' מדוע הזכיר ה

  .למשה' של ה גדולה חיבה מתו�
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ִניַּויֹאֶמר"    " ִהּנֵ

  . הנה אני� "הנני" �

  .'בר המלמדת על זריזותו של משה לשמוע את ד" הנני"המילה 

ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך ַּויֹאֶמר" ָ ַאל ִתְקַרב ֲהלֹם ׁשַ ָ ּ  

ר ַאָתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא י ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ּּכִ ּ     )הפסוק ( "ּ

  .הורד,  חלוץ�  "של" . לכאן�  "םהל" �

עליו הוא עמד קו� משו� שהמ, ציוה את משה להוריד את נעליו' ה

אחר היציאה ל עמו ישראללדבר ע� ' עתיד ה שעליו,  מקו� קדושהוא

  .ממצרי�

  י ַאְבָרָהםֵקָי ָאִביך ֱאלֵֹקלֹ ָאֹנִכי ֱאַּויֹאֶמר"

        )פסוק ו( "י ַיֲעקֹבֵקי ִיְצָחק ֵואלֵֹקֱאלֹ

  ?"אלקי אבי�"במילי� ' למי התכוו" ה

  .יש מפרשי� שהתכוו" לאביו עמר� ויש מפרשי� שהתכוו" לאבות

ַּוַיְסֵתר" ה ָפָנּ יט ֶאל ָהֱאלֹּ מׁשֶ י ָיֵרא ֵמַהּבִ   "יםִקיו ּכִ

  .שהיתה לו' יראת המידת בהסתרת פניו של משה רואי� את 

ִמְצָרִים" ר ּבְ   )פסוק ז( "ָּרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִמי ֲאׁשֶ

  . צער� "עני" �

 לראשונה �את אהבתו המיוחדת לע� ישראל ' בפסוק זה מראה ה

   ".עמי"' קורא לה� ה
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יו ַצֲעָקְוֶאת" ַמְעִתי ִמְפֵני ֹנְגׂשָ ָּתם ׁשָ ּ"   

   .� האכזריי� שהעבידו את ישראליהשוטרי� המצריהנוגשי� היו 

ּ ְלַהִצילֹו ִמַיד ִמְצַרִיםָוֵאֵרד"   )פסוק ח( "ּ

  .  הע�תלהצעל ע� משה ירד על ההר כדי לדבר ' ה

  "ּ ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה וְרָחָבהּוְלַהֲעלֹתֹו"

 אל האר' שבה נחיה חיי� עצמאיי�  בני ישראללהביא אתהבטיח ' ה

,  וטוב ונעי� לחיות בה,מצא בהישכל טוב  �" אר' טובה", חורי" כבני

  .שפלה ומישור,  עמקי�� שיש בה מקו� רב לגור �" רחבהו"

  "...ּ ָזַבת ָחָלב וְדָבׁשֶאֶרץ ֶאל"

 ,מה" �וייטהחלב עד ש בריאות וטובותוהכבשות תהיינה הפרות 

  .פי� מי' מתוק כדבשנוט  יהיוהפירותו

האר' תהיה ש, טוב האר' ומעלותיהכעת את למשה ' ודיע המ מדוע

  ? מפני מה דבר זה חשוב כל כ�?רחבה ופירותיה יהיו מתוקי�

שלא רק , את גודל הטובה הצפויה לה�רצה להודיע לבני ישראל ' ה

 שיצאו מעבדות לחרות אלא ג� יבואו לאר' טובה ויחיו בה חיי

  .שמחה ושלווה

 י�קומתפירות השהמקו� הרחב והדבר זה חשוב במיוחד מפני 

 יוכלו ועל ידי כ� ,ההרגשה טובה ונעימהיושב באר' נותני� לע� 

   .בשמחה' לעבוד את ה
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   � )יז,  ד�  יפסוקי� (שליחותו הגדולה של משה .  ב�

ָלֲחך ֶאל ַפְרעֹה ְלְּוַעָתה" ָּכה ְוֶאׁשְ ָ  

ָרֵאל  ְּוהֹוֵצא ֶאת ַעִמי   )פסוק י( "ִּמִמְצָרִיםְבֵני ִיׂשְ

מאז בריאת  לעשות את השליחות הגדולה ביותר נות" למשה' ה

   . ממצרי�בני ישראללהוציא את  �העול� 

  : )לד�פסוקי� לב, פרק ד(בפרשת ואתחנ" ספר דברי� וכ� נאמר ב

ר ָהיו ְלָפֶניך ְל" ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ׁשְ ָּכִ ָרא ִמן ַהּ ר ּבָ ּיֹום ֲאׁשֶ
ָמִים ֲהִנְהָיה ִקֱאלֹ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשָ ּים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ וְלִמְקֵצה ַהׁשָ ּ ּ

ֹמהו ַמע ּכָ ָדָבר ַהָגדֹול ַהֶזה אֹו ֲהִנׁשְ ּּכַ ּ ּ ה ֱאלֹ ...ּ ים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו ִקאֹו ֲהִנּסָ
ּגֹוי ִמֶקֶרב גֹוי ה ָלֶכם ...ּ ר ָעׂשָ כֹל ֲאׁשֶ ִמְצַרִים ְלֵעיֶניךֵק ֱאלֹ'ה ּכְ   ".ָיֶכם ּבְ

  

הוצאת ככל כ�  גדול תרחש מאורעלא ה מאז בריאת האד� �  כלומר

  .מצרי� בנסי� גדולי�מע� ישראל 

  . ממשהאלא למלא שליחות גדולה זומא� אד�  ביקשלא ' ה

 מי ;בכל נפשו שבני ישראל יצאו ממצרי�ו ומשה בכל לב רצהודאי 

  !?ובלי� בעבודה קשהכמוהו הצטער כאשר ראה אות� ס

איזה פסוק בפרק הקוד� מעיד על הצער שהיה למשה ! נסה להזכר

  ?ומה עשה כדי לעזור לה�, עובדי� בפר� כאשר ראה את בני ישראל

 ,ל את התפקיד הגדוללקבמשה לא הזדרז להסכי� , למרות הכל

  .להושיע את עמו

  :ואמר' משה ענה לה

י ֵאֵלך ֶאל ַפְרעֹהִמי" ּ ָאֹנִכי ּכִ   )פסוק יא ("ְ
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  ?"הנני"מדוע לא אמר מיד ? כיצד אפשר להבי" את תשובתו של משה

הוא  .לא הזדרז לקבל את השליחותלכ" ו, משה היה ענו מאד וצנוע

  .ו ראוי למשימה הגדולה של הוצאת הע� ממצרי�נאישהיה בטוח 

  .משה ג� חשב שלא יצליח לשכנע את פרעה לשלח את הע�

ָרֵאלֵני ְבּ אֹוִציא ֶאת ְוִכי"   "ִּמִמְצָרִים ִיׂשְ

בטיט ,  בעבודה קשהכבר שני� רבות עסוקי� בני ישראל ידע שמשה

� שהגיע  אותשכנע וחשב שלא יצליח ל,מבוקר ועד ערב, ובלבני�

  .הגאלנ� לזמ

י ֶאְהֶיה ִעָמךַּויֹאֶמר" ְ ּכִ   )פסוק יב(    "ּ

 הוא ית" לו אומ' .למשה שיהיה עמו ויעזור לו להצליחהבטיח ' ה

  . יאמינו לדבריובני ישראל לדבר לפני פרעה וא� יעזור לו שוחכמה

הֹוִציֲאך ֶאת ָהָעם ִמִמְצַרִים ְוֶזה" ַלְחִתיך ּבְ י ָאֹנִכי ׁשְ ך ָהאֹות ּכִ ּ ּלְ ָ ָ ָּ  

ַּתַעְבדון ֶאת ָהֱאלֹ          "ּים ַעל ָהָהר ַהֶזהִקּ

        . הסימן� "האות" �

, רי�לאחר יציאת מצ, הר סיניעל את האלקי� ישראל  ושר יעבדכא

 יעמדו כאיש אחד בני ישראלכל     .ההוא השולח את מש' ידעו הכל שה

   .מדבר אל משה ויאמינו בו לעול�' הקול את ישמעו , לרגלי ההר

ה ֶאל ָהֱאלַֹּויֹאֶמר" ָרֵאלְבּים ִהּנֵה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ִק מׁשֶ    ֵני ִיׂשְ

ָלַחִני ֲאֵליֶכםֵקָּאַמְרִתי ָלֶהם ֱאלְֹו   )פסוק יג(" ...י ֲאבֹוֵתיֶכם ׁשְ

צרי� להזכיר לה� ,  את ההרגשהבני ישראלמשה הבי" שכדי לשנות ל

  . והוויטע בה� תק, ש� שיעורר� ממצב� המדוכא', ש� מיוחד של ה
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  :א� יאמרו לי � ' על כ" אמר משה לה

מֹוַמה"   " ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם,ּ ׁשְ

ה ובכוח ויחזק בה� ואיזה ש� יגרו� לה� להתעורר ולהתמלא בתקו

  ? מונת הגאולהאת א

  : למשהענה' ה

ָרֵאל ֹתאַמר ִלּכֹה..." ָלַחִני ֲאֵליֶכם ְבֵני ִיׂשְ   )פסוק יד( "ֶאְהֶיה ׁשְ

  . "אהיה"הוא  ששמו בני ישראל שיאמר ל,אמר למשה' ה

אות� ' שמשמעותו היא הבטחה לישראל שמאהבת ה, זהו ש� חדש

את שמע , וא ראה את צרת�ושה, הוא יהיה עמה� תמיד ויעזור לה�

  .ח� עליה� וירד להציל�יר, צעקת�

 אות� להאמי" עודד ויביאהתהחידוש שבש� זה יגרו� לבני ישראל ל

  .הצלת� תהגיעה שעשאכ" 

ָרֵאלְבּ ֹתאַמר ֶאל ּכֹה..."    י ַאְבָרָהםֵקי ֲאֹבֵתיֶכם ֱאלֵֹק ֱאלֹ'ה ֵני ִיׂשְ

ָלַחִני ֲאֵליֶכםֵקי ִיְצָחק ֵואלֵֹקֱאלֹ   )וק טסופ( "י ַיֲעקֹב ׁשְ

א� ג� , אותו בודאי ישראל מכירי�, אומר למשה להזכיר ש� נוס�' ה

  ". אלקי אבתיכ�' ה: "הוא יעודד� ויחזק�

ני להודיעכ� שהוא שלחוהגדול  גלה אלי בשמונ' ה: משה מצווה לומר

 כפי ,וציא אתכ� מתחת יד מצרי�והוא עתיד לה, ראה את עניכ�

  .שהבטיח לאבותיכ�



� 41 �  
 

ִמי ְלעָֹלם ְוֶזהֶז"   "ּה ִזְכִרי ְלדֹר ֹדרּ ׁשְ

כל לאור�  בני ישראל פייהיה שמי המיוחד לעול� והוא יזכר ב" 'ה"

  .הדורות

ָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהםיֵנּ ְוָאַסְפָת ֶאת ִזְקְֵלך" י ֲאֹבֵתיֶכם ֵק ֱאלֹ'ה ּ ִיׂשְ

ְמעו... ִנְרָאה ֵאַלי   )יח�טז י�פסוק( "ְָלקֶֹלך ְּוׁשָ

מיד ' כאשר ישמעו את דברי הו ,'זקני ישראל היו צדיקי� ויראי ה

  .לפנות אליה� תחילה' לכ" ציוה ה, יאמינו למשה

ָרֵאל ֶאל ֶמֶלך ִמְצַרִיםּוָבאָת" ְ ַאָתה ְוִזְקֵני ִיׂשְ   ּ ָיַדְעִתי ַוֲאִני... ּ

י לֹא ִיֵתן ֶאְתֶכם ֶמֶלך ִמְצַרִים ְּכִ   )יט�יח י�פסוק( "...ְךלֹ ַלֲהּ

  ?ב שפרעה יסר מראשלמשה' מדוע הודיע ה

יראו שפרעה מכביד ש לא יתייאשו מ" הגאולה כבני ישראלרצה ש' ה

  .'ושלא יחשבו שמשה לא נשלח על ידי ה, את לבו

' ה  למרות זאתא�, פרעה יסרבאמנ�  מתחילה ש'הכ" הודיע  לע

   . ביד חזקהוציא את עמוי

כֹל ִנְפְלֹאָתי " יִתי ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ַלְחִתי ֶאת ָיִדי ְוִהּכֵ   ְּוׁשָ

ר ֲא הׁשֶ ח ֶאְתֶכםֶאֱעׂשֶ ּלַ ִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיׁשַ   )פסוק כ( " ּבְ

 אלצועד שי, אות שלא ראו כמות"כה את המצרי� במכות מופלי' ה

  .ח אתכ�לשל
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ֵעיֵני ִמְצָרִיםְּוָנַתִתי"   )פסוק כא( "ּ ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶזה ּבְ

� ע� שיכבדו אות� על היות,  ית" את ח" בני ישראל בעיני המצרי�'ה

  .אותות ומופתי� גדולי�'  הע� שבשבילו עשה ה�' ה

ֲאָלה" ֵלי ֶכֶסףְוׁשָ יָתה ּכְ ֶכְנָתה וִמָגַרת ּבֵ ה ִמׁשְ ּ ִאׁשָ ּּ ּ ּּ ּ...  

ְּוִנַצְלֶתם ֶאת ִמְצָרִים   )פסוק כב( "ּ

        . ורוקנתם� "ונצלתם" �

את לבני ישראל השכני� ובני הבית המצרי� יהיו מוכני� לתת 

  .עד שישארו בלי כלו�,  את כל אשר יבקשו,רהדברי� היקרי� ביות
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  'פרק ד

 יבוא משה �שאידע ' וה, ' אל הו מרוב עבודה וזעקונאנחבני ישראל 

 אול� .גיע זמ" גאולת� שהנוד יאמייי מ,ויגיד לע� דברי� אלו בשמו

  :  לקחת על עצמו את השליחות חששמשה עדיי"

ה ַוֹיאֶמר ְוֵהן לֹא ַיֲאַּוַיַען"   )פסוק א( "ִּמינו ִליּ מׁשֶ

מפני שידע שמצב� קשה עד , בני ישראל לא יאמינו לושחשש משה 

  .בגלל העבודה הקשה, מאד

, ההרגשה, החולשה, העייפות(נסה לתאר את מצב הע� באותה העת 

  )!מצב הרוח והרצו"

 נת" לו את ,שה חושש מאד ממצב� של בני ישראלשמ' כיו" שראה ה

  .אות הנחש

י ִנְרָאה ֵאֶליך ה ַיֲאִמְלַמַען" ָינו ּכִ   )פסוק ה(..." י ֲאֹבָתםֵק ֱאלֹ'ּ

  . כדי להושיע�ונראה אלי'  שאכ" היאמינו, יראו הע� פלא זהכש

ְמעו ְלקֹל ָהֹאת ָהִראׁשֹוןְוָהָיה" ּ ִאם לֹא ַיֲאִמינו ָלך ְולֹא ִיׁשְ ְּ  

  )פסוק ח(    " ְלקֹל ָהֹאת ָהַאֲחרֹוןְּוֶהֱאִמינו

  ?מדוע צרי� אות נוס�

 שלא יאמינו ומשו� כ� יתכ" ,שקועי� מאד בעבודההיו  ני ישראלב

  .א� יעשה לה� את אות הנחשג� 

  .התרפאהכ�  ידו נעשתה מצורעת ואחר � נוס� למשה אות' לכ" נת" ה
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  ?"ת האחרו"הא"מילי�  הקושי בומה

, שהוא האחרו" ולא אות הצרעת, למשה אות שלישי' נת" ה' בפסוק ט

   ?"האת האחרו""ל אות הצרעת ע' ומדוע נאמר בפסוק ח

למשה רק שני ' אות הצרעת נקרא האות האחרו" מפני שכעת עשה ה

  משהלימד את' ה, הפיכת המי� לד�, ואת האות השלישי, אותות

  .א� יהיו אנשי� שעדיי" לא יאמינו,  בעתיד לפני הע�ולעשות

הּ ִאם לֹא ַיֲאִמינו ְוָהָיה" ֵני ָהֹאתֹות ָהֵאּלֶ   ַּגם ִלׁשְ

ְמעון ְלקֶֹלךְו  ָלֹא ִיׁשְ   )פסוק ט( "ּ
  ?יהיה צור� באות שלישיאחרי שתי האותות שניתנו מדוע 

 יתכ" שיהיו מעט אנשי�ו, כל כ� קשההיה  בני ישראלהמצב של 

למשה אות שלישי ' לכ" נת" ה,  לא יאמינואותותשאפילו לשני ה

  .כדי שכול� יאמינו, מימי היאור ליבשה ויהפכו לד�משישפו� 

ה ֶאלאֶמרַּויֹ" י' ה מׁשֶ   ...ּלֹא ִאיׁש ְדָבִרים ָאֹנִכי דָֹני�ֲא  ּבִ

י  ּ ְכַבד ֶפה וְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכיּכִ   )פסוק י( "ּ

משה לא היה רגיל לדבר בפני שרי� ומלכי� ועל כ" חשש שדיבורו לא 

  .יהיה מסודר וברור

נת" לו שלושה אותות לשכנע בה� את ' הרי ה, מדוע חשש משה

  ? פרעה

 .ובלעדיו האותות לא יועילו'  ידע שהעיקר הוא הדיבור בש� המשה

צרי� לדבר בצורה , שלחו'  שה" יקשיב לדבריו ויאמיפרעהכדי ש
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 דברי� ברורי� המלאי� ,בהתלהבותובבטחו" גמור , הטובה ביותר

   .בחכמה ובדעת

 הוא לא  ושרי�משה חשש שבגלל שהוא לא רגיל לדבר בפני מלכי�

  . יצליח לדבר כ�

ם ' הּיֹאֶמרַו" ם ֶפה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשום ִאּלֵ ּ ֵאָליו ִמי ׂשָ ּ  

ּאֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵקַח אֹו ִעֵור ֲהלֹא ָאֹנִכי ה   )פסוק יא(" 'ּ

        .שעיניו פקוחות,  הרואה�  "פקח" �

ומשה  ,דברי�פיו של משה לשי� ב כ� יוכל ,פה לאד�' ברא הש ש�כ

  .טחו"יבבשט� ובלפני פרעה דבר יוכל ל

הרי משה דיבר על , הפקח והעיור, בדבריו את החרש'  מזכיר המדוע

  ? ראיהבשמיעה וקושי בכובד פיו ולא על 

  .רצה ללמד את משה שכל איבריו של אד� בידו ובודאי פיו ודיבורו' ה

י ַּויֹאֶמר" ָלח'ה ּבִ ַיד ִתׁשְ ַלח ָנא ּבְ   )פסוק יג( "ּ ׁשְ

        . בבקשה�  "בי" �

  . רתשלח בבקשה ביד אד� אח: כלומר

וכוונתו , אחר טוב ממנואד� שישלח ביד '  ביקש מהתנותוומשה בענו

שכ" משה חשב שבני ישראל אוהבי� מאד את אהר" , אחיו אהר"ל

  .ולכ" ישמעו בקולו יותר ממנו

 כעס אול� בכל זאת, גדולהתנותו הוענומ נבעמשה של  ובוריסאמנ� 

  .ר הנכו"בוי מפני שהבטיח לו שיהיה עמו ויורה לו את הד,'עליו ה
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ִוי ָיַדְעֲהלֹא" ר הואָ ַאֲהרֹן ָאִחיך ַהּלֵ ר ְיַדּבֵ י ַדּבֵ ִּתי ּכִ ּ  

ִלּבֹו ַמח ּבְ ְָוַגם ִהּנֵה הוא יֵֹצא ִלְקָראֶתך ְוָרֲאך ְוׂשָ ָ   )פסוק יד( "ּ

  ?שמע שמשה מקבל את התפקיד הגדולירגיש אהר" כאשר י כיצד

�כל  נכבדבל תפקידי עלה לגדולה וקמשהשמח בלבו על שאחיו יאהר" 

  . אהר" ישמח ג� על בשורת הגאולה של ע� ישראל.כ�

  . יראה את משה וישמח בלבו, בפסוק נאמר שאהר" יצא לקראת משה

' ידע הו ,הוא היחיד היודע את מחשבות לב האד�, בוח" כליות ולב' ה

  . ואי" בו שו� קנאה ובקשת כבוד, שלבו של אהר" מלא אהבה וענוה

נראה שאהר" התחיל ללכת " צא לקראת�הנה הוא יו"מדברי הפסוק 

  .לקראת משה

 עדיי" ד אהר""וק ימכא" שבפס, מצווה את אהר" ללכת' ז ה"בפסוק כ

  ? כיצד נית" ליישב את הסתירה בי" הפסוקי�. לא יצא

' ובדר� ה, כששמע שהוא בא למצרי�כבר אהר" יצא לקראת משה 

  .אמר לו לא" ללכת

ר" ָ הוא ְלך ֶאל ָהָעם ְוְוִדּבֶ ך ָהּ ָָיה הוא ִיְהֶיה ּלְ ּ  

ְּוַאָתה ִתְהֶיה ּלֹו ֵלאלֹ ְלֶפה         )פסוק טז(" יםִהּ

 � ואתה תהיה לו לאלהי� ,  ידבר בשביל� אל הע�� אהר" יהיה ל� לפה 

  .מה שתגיד לו הוא יעשהכלומר ; לשר ושופט
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   � )כו� יחי�פסוק(שיבת משה אל יתרו וחזרתו למצרים .  ג�

לא קוד� שה לא הל� מיד למצרי� אמ, עמו במדבר' לאחר דיבור ה

  :  וכ� נאמר, אל חותנוהל�

ְַוֵיֶלך" ב ֶאל ֶיֶתר ֹחְתנֹו ַויֹאֶמר לֹו ֵאְלּ ה ַוָיׁשָ ּ מׁשֶ א ְוָאׁשוָבה ּ   ָּכה ּנָ

ִמְצַרִים ְוֶאְרֶאה ַהעֹוָדם ַחִיים ר ּבְ   )פסוק יח( "ֶּאל ַאַחי ֲאׁשֶ

        . האם הם עדין� "העודם" �

  '? הציווי מיד למצרי� לעשות אתלכת למשה   לא הזדרזמדוע

  ממנו רשותבקשוא� ל,  על הליכתו)יתרו (רצה להודיע ליתרמשה 

שהכניסו ,  חותנוזכר את כל הטובות שעשה עמומשה שכ" , ללכת

  .  ודאג לכל צרכיואישהלו את ציפורה לנת" ,  באר' זרהלביתו

 תהיתכ" שיעזוב א .או לפגוע בוחותנו ת אמשה נזהר מאד שלא לצער 

  !? ידיעתו ורשותואקרובו ואוהבו בל

  ? אשר שלחו' הא� סיפר משה לחותנו על דברי ה

 לא �א, מהפסוק אפשר ללמוד שמשה רק ביקש מיתרו לשוב למצרי�

 הוא � משהה שהיתה לווהסיבה היא מפני הענו', סיפר לו את דברי ה

  . לא רצה להתגאות על שקיבל תפקיד כה גדול

לֹוםַּויֹאֶמר ִיְתרֹו ְלמׁשֶ"   "ְה ֵלך ְלׁשָ
  .יתרו ראה שמשה מאד רוצה ללכת ולא רצה לעכבו ולגרו� לו צער

המטה כשזדרז לשוב למצרי� ע� אשתו ובניו משה נפרד מחותנו וה

  .'כפי שציווהו ה, בידו
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ל ַהֹמְפִתים' הַּויֹאֶמר" ֶלְכְתך ָלׁשוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה ּכָ ה ּבְ ּ ֶאל מׁשֶ ּ ָּ
   

ְמִתי ְב  ר ׂשַ יָתם ִלְפֵני ַפְרעֹהֲּאׁשֶ         )פסוק כא(    "ָָיֶדך ַוֲעׂשִ

שתהא גיבור "מזרז ומחזק את משה לקראת שליחותו ואומר לו ' ה

  ."בשליחותי לעשות כל מופתי לפני פרעה ולא תירא ממנו

ח ֶאת ָהָעםַוֲאִני" ּלַ    "ּ ֲאַחֵזק ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ְיׁשַ

  ? הרעי�יומעשמ שוב לפרעהאת לב פרעה ולא נת" ל' זק הימדוע ח

שולח את הע� פרעה היה , לא היה מחזק את לבו של פרעה' ה �א

וא� כ" , � מפני שלא היה מוכ" לסבול צעריאחרי מכה אחת או שתי

 ועל רוע על אכזריותו הנוראיתאת העונש הראוי לו קבל לא היה מ

  .לבו במש� השני� הרבות
  

כמה על ידי  ועונשפטר מירשע פרעה הלא יעלה על הדעת ש, אול�

  . של חרטת שקרמילי� 

 עד שימותו כל , מכה אחר מכה, ועמו יקבלו עונש כבדשפרעהרצה ' ה

מסר . מעניש קשות את הרשעי�'  שההמצרי�מזה ילמדו ו, הבכורות

  .ג� ילמדו בני האד� במש� הדורותחשוב זה 

ָרֵאל'ּ ֶאל ַפְרעֹה ּכֹה ָאַמר הְּוָאַמְרָת" ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ   )פסוק כב( " ּבְ

ביטוי , "בני בכורי: "'מפי הביטוי מיוחד בפסוק זה אנו פוגשי� ב

 ולא ',נקראי� בנו הבכור של הישראל . לראשונה בתורהכא" המופיע 

  .הסכי� ע� מכירת הבכורה ליעקב' ל שה" מכא" למדו חכמינו ז.וַשֵע
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  .אליעזרלדר� ולא הספיק למול את בנו משה יצא 

ָמלֹוןַוְיִהי" ּ ַבֶדֶרך ּבַ ְ הו הּ ּ ַוִיְפְגׁשֵ ּ   )פסוק כד( "ּ ַוְיַבֵקׁש ֲהִמיתֹו'ּ

נהג בזריזות הראויה לאד� גדול  את משה על שלא ענישלה ביקש' ה

  . מיד כשהגיע למלו"מל את בנוולא , כמוהו

ַּוִתַקח" ָנהּ ּ ִצֹפָרה ֹצר ַוִתְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ּבְ ּ   )פסוק כה( "ּ

        . חתכה� "ותכרת".  אבן חדה�  "צר" �

 דאגתה �זה של ציפורה אנו למדי� על מידותיה הטובות ממעשה 

  .שבה וזריזותה בעשיית המצוה' יראת ה, למשה

ּ ִמֶמּנו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ָדִמים ַלמולֹתַּוִיֶרף" ּּ   )פסוק כו( "ּּ

  . עזב� "וירף" �

,  משה�החת" שלי : ציפורהואז אמרה , משה ולא הענישומ הרפה' ה

  . מלה את בננוהייתיהיה יכול למות א� לא 
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   �הפגישה בין משה ואהרן והופעתם לפני העם . ד� 

   )ל�וקי� כזספ(

ָרה ֶאל ַאֲהרֹן ֵל'ַּויֹאֶמר ה" ה ַהִמְדּבָ ּך ִלְקַראת מׁשֶ ְ  

ַּוֵיֶלך ַוִיְפְג ּ ַהר ָהֱאלְֹּ הו ּבְ   )פסוק כז( "יםִקּׁשֵ

  .ופגשו בהר סיני,  לקראת משהומיד הל�' אהר" שמע בקול ה

קַו" ִּיׁשַ    " לֹוּ
 אהבה גדולה היתה � הפגישה בי" משה לאהר" היתה מרגשת ביותר 

שמחו ודאי , וכעת לאחר שני� רבות בה" לא ראו זה את זה, ביניה�

, זה על מה שעבר עליה� במש� השני�מאד להיפגש ושוחחו זה ע� 

  . ועל מצבו של ע� ישראל וכיצד נית" להושיעו

ַּוַיֵגד" ה ְלַאֲהרֹן ּ ל ִדְבֵרי ה מׁשֶ ָלחֹו'ֵּאת ּכָ ר ׁשְ   )פסוק כח(    " ֲאׁשֶ

  ?למשה בסנה' מה היו דברי ה! נסה להזכר

  . משההנכבד שקיבל אחיוקיד התפ עלמאד בלבו אהר" שמח 

בני וכאב יחד ע�  במצרי� סבל אהר" באות� שני� שמשה היה במדי"

התאמ' לעודד אות� באמונה א� והוא  , את השעבוד הקשהישראל

  . ונת" לו כבוד גדולה רבה לאהר"אהבע� רחש ה. שיגאלו

שמח אהר" בלב של� ובנפש חפצה לשמוע שאחיו הקט" א� על פי כ" 

אהר" א� שמח מאד על הבשורה . יהיה מכא" ולהבא המנהיג של הע�

  .פקד את ע� ישראל ועל הישועה הצפויה' שה

ואספו את יחד הלכו ה� ' לאהר" את כל דברי המשה  סיפרלאחר ש

  . ובאו אל הע�הזקני�
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ר" ר הַוְיַדּבֵ ר ִדּבֶ ל ַהְדָבִרים ֲאׁשֶ ּ ַאֲהרֹן ֵאת ּכָ ה'ּ   )פסוק ל( " ֶאל מׁשֶ

,  הלבני��עזבו את העבודה , כאשר ראו בני ישראל את משה ואהר"

  .והתאספו סביב�, הטיט והקורות

צער� של  למשה ואמר לו שראה את התגלה'  שה, לע�אמראהר" 

 ממצרי� וא שלח את משה להציל�וה ,� ושמע את צעקתישראל

  .אר' זבת חלב ודבש,  אל אר' טובה ורחבה�ולהעלות

מסתבר שהנוגשי� הבינו שמשה ואהר" אנשי� נכבדי� מאד ועל כ" 

  .לא העזו להפריע לה�
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   � )פסוק לא( העם מאמין שהגיעה עת פקידתו.  ה�

  ?על הע�אהר"  כיצד השפיעו דברי

  : נאמר

י ָפַקד ה ָהַּוַיֲאֵמן" ְמעו ּכִ ָּעם ַוִיׁשְ ָרֵאלְבּ ֶאת 'ּ   ֵני ִיׂשְ

ַתֲחוו ְּוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים ַוִיְקדו ַוִיׁשְ ּ ּּ   )פסוק לא(" ּּ

שהתרגל לעבודה , העיי� והתשוש, הע� השבור והרצו'. פלא קרה

  .האמי" לדבריו של אהר", הקשה שני� רבות

וכיצד לא ',  הבניו של! הלא בני אברה� יצחק ויעקב ה�, סו� סו�

  !?הנאמר על ידי אהר"' יאמינו לדבר ה

בני ישראל ה� מאמיני� , התגלה שלמרות כל השעבוד והקשיי�

  . מאמיני� בני מאמיני�, גדולי�
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  'ד�'ג ים לפרקמקורות
  ' פרק ג

לרעות צא" יתרו ומשה מעצמו ומרצונו הטוב בחר  "� בחירת משה לרעות את הצא�  :'פסוק א

  .)חומש רב פניני� � ליקוטי� " (חותנו

  .) ג,ב(בה ר שמות על פיי " רש�להתרחק מ� הגזל  )1  � הולכת הצא� למדבר 

כדי שיוכל להתבודד ולחקור והוא " � ולהתפלל להתבודד )2

  . ועיי" ג� כלי יקרהעמק דבר, ספורנו �'  וכו"קותאחר אל

 �  .)ב, ב(בה רת  שמו�חמלת משה על הצא

  .""מובאי� ברמב � " אלקי אבי�"שי� למילי� שני פירו :'פסוק ו

  .�"רשב �אל הסנה ' ירידת ה :'פסוק ח

  .רפח' א עמ"ח עולת ראיה ,ה קוק"הראי �' עבודת הטוב האר  מסייע ב

וחש שמא יארע תקלה לישראל  "�תנותו ובגלל ענו' תמיהת משה על בקשתו של ה :א"פסוק י

  .) ועיי" ג� בכלי יקר,'אור החיי� הק" (באמצעות מניעת זכותו וזה מהענוה והשפלות

 ישועות � ישראל וחשב שלא יצליח לשכנע�בני  ידע על עבודת� הקשה שלמשה 

  .מלכו

  .י" רשעל פי � על ההר היא קבלת התורה ' עבודת ה :ב"פסוק י

  ."" הרמבעל פי � ש� המראה על הגאולה � " מה שמו"שאלת משה  :ג"פסוק י

  . הכתב והקבלה� לא יתייאשו בני ישראלעה באה כדי שההודעה על סירוב פר :ט"פסוק י

  .)ג, יא(" " הרמבעל פי �כירו במעלת ישראל הש !מציאת ח� בעיני המצרי�  :א"פסוק כ

  .)ז ,א(  העמק דברעל פי � בני ישראלהשכנות של המצרי� ל :ב"פסוק כ

  ' דפרק 

 הראה לו עתה רק אלה שני בעבור שלא "�  עיי" באב" עזרא �האות השני נקרא אחרו�  :'פסוק ח

  ". כי השלישי עתיד לעשותוהאותות

והיה א� היו עוד מקצת ישראל שלא יאמינו  "� : אב" עזרא� צור� באות השלישיה :'פסוק ט

  ".באות האחרו" תעשה האות השלישי ויאמינו

   .�"רשב � חשש שדיבורו לא יהיה מסודר וברור :'פסוק י

  קיבלפני� אל פני� ו' וכי אפשר נביא אשר ידעו ה" :�"רשב �  לא מגמגו� � "כבד פה"

  ".התורה מידו היה מגמג� בלשונו
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  .  ספורנו�לא רגיל לדבר בפני שרי� ומלכי�    

  . ""י וברמב" עיי" ברש� או אחריו ' יציאת אהר� לפני דיבור ה :ד"פסוק י

  .ל"י בש� חז"רש �קינא לא גדולתו של אהר� שלא הקפיד ו

  .'אור החיי� הק על פי � לב אהר� בוח� כליות ויודע' ה

  .�"י ורשב" רש� לשר ולשופט �" ואתה תהיה לו לאלקי�" :ז"פסוק ט

או שאמר משה ": העמק דבר �הודעת משה ליתרו על הליכתו למצרי� מפני כבודו  :ח"פסוק י

ויעשה טובה עמו ... שחייב בכבודו יותר מאביו ואמו שפתח לו פתח בהיותו נודד

  ."ח�ולשנת" לו אשה 

  .'אור החיי� הק ו אב" עזרא�מיתרו ' הסתרת דברי ה

, )ג, ו (� בהלכות תשובה"רמב �חיזוק לב פרעה כדי להענישו על חטאיו הגדולי�  :א"פסוק כ

   .ובפרק השמיני בשמונה פרקי�

  . "" רמב�  מזרז את משה' ה

  . י" רש� שתהא גיבור בשליחותי

  . ג" רלב� ל כמותושלא נהג בזריזות ראויה לאד� גדו :ד"פסוק כ
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  'פרק ה

   ���� )ה� פסוקי� א( פרעה לאדברי משה ואהרן  .א� 

ה ְוַאֲהרֹן ַויֹאְמרו ֶאל ַפְרעֹהְוַאַחר" או מׁשֶ ּ ּבָ ּ   )פסוק א( "ּּ

הלכו לדבר ', אחרי שמשה ואהר" דיברו ע� הע� וקיימו את ציווי ה

  .באומ' ובגבורה', ע� פרעה כפי שציוו� ה

  ללכת ולדבר לפני פרעהלמשה ואהר" את האומ' והגבורהמה נת" 

   ?מל� מצרי� 

  . אל משה בסנה' וכ" דברי ה', ודאי הציווי של ה

בודאי חיזק ', אחרי שבני ישראל שמעו והאמינו לדברי ה, ובנוס�

  . הדבר מאד את משה ואהר"

ח ֶאת ַעִמי ְוָיֹחגו ִליֵק ֱאלֹ'ה ָאַמר ּכֹה" ּלַ ָרֵאל ׁשַ ּי ִיׂשְ ּ ר ּ ִמְדּבָ    "ּּבַ
  . יחגגו� "ויחגו" �

לב ודרשו ממנו בתוק� להוציא  באומ' עמדו לפני פרעהמשה ואהר" 

  .את ע� ישראל מארצו

 שמחזיק ע� של� ,ו על רשעותו הרבהבדבריה� לפרעה ה� רמז

  .בארצו ונוטל ממנו את חרותו ואת חייו העצמאיי�

ה וכמה  על אחת כמ,נבלהנחשב מעשה כל ע� מעשה זה כלפי א� 

 � זרע קדושי�, ני אברה� יצחק ויעקבב �  ע� ישראלכשמדובר ב

  !?היתכ" שיהיו עבדי� למצרי� השפלי�
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בדבריה� לא רק פרעה משה ואהר" התכוונו להוכיח את , זאת ועוד

 ונת" לה� התאכזר אליה�על ש אלא א� ,נטל מהע� את חרותועל ש

, עבודת�מ נת" לה� להנותא� לא ו, עבודה קשה ומפרכת עד מאד

  .אלא לקח לעצמו את כל עמל�

  ? מדוע לא שילח פרעה את משה ואהר" מארמונו

נראה שדבריה� כ. פרעה הבי" שמשה ואהר" ה� אנשי� נכבדי� מאד

  .טחו" הרתיעו אותויהאמיצי� ומלאי הב

  : פרעהאמר,  ולמרות דבריה� של משה ואהר"לב אב" היה לרשע זה

חְוַגם ֶא' הּלֹא ָיַדְעִתי ֶאת ..." ּלֵ ָרֵאל לֹא ֲאׁשַ   )בפסוק ( "ת ִיׂשְ

לא רצה לשלוח את הע� וא� לא הפסיק ,  לא התחרט על מעשיופרעה

  . באכזריותותולהעביד א

שה ימי� סרב פרעה בכל לוו ללכת רק לשביקשמשה ואהר" ג� כש

  :כו לעבודות שיש לכ� לעשות בביתכ�ל � למשה ואהר" תוק� ואמר

ה ְוַאֲהרֹן ַתָּלָמה..." יוּ מׁשֶ ְּפִריעו ֶאת ָהָעם ִמַמֲעׂשָ ּ  

  )פסוק ד( "ְּלכו ְלִסְבלֵֹתיֶכם

  . לעבודתכם�  "תיכםלסבל" �
  

 ,לא העבידו המצרי� בפר�לוי שבט מפסוק זה למדו חכמינו שאת 

   .יכולי� היו לצאת ולבא באי" מפריע משה ואהר" ומשו� כ�
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   � )טי�פסוקי� ו( הכבדת השעבוד .ב� 

ציוה א�  אלא ,התחרט על מעשיו האכזריי�רק שלא לא הרשע פרעה 

  :וכ� אמר לנוגשיו,  התשושי�בני ישראללהכביד את העבודה על 

ּ ֹתאִספון ָלֵתת ֶתֶבן ָלָעםלֹא"   )פסוק ז(    "...ּ

ה� קיבלו עד היו� (בני ישראל יצטרכו לאסו� קש בעצמ� : כלומר

של לבני� שהכינו ) מספר(ולהכי" את אותה מתכונת )  מהמצרי�קש

  . עכשיועד

של ישראל ואת צפיית� לצאת ' ה בודתע אתפרעה ברוב רשעותו כינה 

  ".דברי שקר" �חרות ל

ׁש ַקׁש ַלֶתֶבןַּוָיֶפץ" ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלקׁשֵ   )פסוק יב( "ּ ָהָעם ּבְ

  . לאסוף�  "ששלק".  התפזר�  "ויפץ" �

להתפזר ברחבי מצרי� כדי לאסו�  הע�  הגזירה החדשה נאל'לאחר

כשהנוגשי� דוחקי� בו לסיי� את אותה כמות ,  בעצמואת הקש

  .כבעבר

אחראי� על שיהיו  בני ישראל מינו שוטרי� מ המצרי� ג�הנוגשי�

  .השלמת מתכונת הלבני�

ַּויֻּכו" ָרֵאל ׁשְֹטֵרי ּ     ֵלאֹמר...ְבֵני ִיׂשְ

יֶתם ָחְקֶכם ַּמדוַע לֹא ִכּלִ ְלׁשֹם ּ ְתמֹול ׁשִ   )פסוק יד( "...ִלְלּבֹן ּכִ

  . להכין לבנים� "ללבן".  גמרתם�" ליתםכ".  קיבלו מכות� "ויכו" �

נוגשי מצרי� היכו את שוטרי בני ישראל על כ� שריחמו על בני 

  .ישראל ולא לחצו עליה� לעבוד במהירות
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  ?הא� קל היה לשוטרי� לנהוג כ�

 ה� התגברו על הכאב אול�, סיו" קשה מאדיבנהשוטרי� הועמדו 

  .מתו� רחמי� על אחיה�, הקשות שיקבלוועל הפחד מפני המכות 

, כשרי�) השוטרי�(מכא" אתה למד שהיו : "ל"וכ� אמרו חכמינו ז

  ".ומסרו עצמ" על ישראל וסבלו מכות כדי להקל מעליה�

 וחסי� על חבריה� ,השוטרי� ישראלי� היו: "י"וכ" כתב רש

והיה חסר מ" ... וכשהיו משלימי� הלבני� לנוגשי�, מלדחק�

  ". מלקי" אות� על שלא דחקו את עושי המלאכההיו, הסכו�

        . מכים� "מלקין".  ללחוץ� "לדחוק".  מרחמים�  "חסים" �

א� הוא האשי� אות� , שוטרי ישראל הלכו להתלונ" בפני פרעה

  : ואמר

ִּנְרִפים ַאֶתם ִנְרִפים"   )פסוק יז(" ...ּּ

        .עצלנים � "נרפים" �

  ?  עצלני�בני ישראלהא� באמת היו 

בבוקר אספו קש בשדות ומיד אחר כ� , ה� עבדו במר' רב! ודאי שלא

וכי אפשר לקרוא לה� .  בגבורה גדולה�עבדו עד הערב ללא הפסקה 

        !?בטלני�
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   � )כא�פסוקי� יט( דברי השוטרים אל משה ואהרן . ג�

ַּוִיְראו" ָרֵאל ׁשְֹטֵרי ּ ָרע ֵלאֹמרְבֵני ִיׂשְ    ֹאָתם ּבְ

ְבֵניֶכם  יֹומֹוּלֹא ִתְגְרעו ִמּלִ   )פסוק יט( "ְּדַבר יֹום ּבְ
        .תפחיתו     לא�" לא תגרעו" . את חבריהם הנרדים על ידם� "אתם" �

צער רב היה לשוטרי� לשמוע שפרעה לא מסכי� לשנות את הגזירה 

  .החדשה

פנו אליה�  .השוטרי� פגשו את , מפרעהמשה ואהר"כאשר יצאו 

  :השוטרי� ואמרו

ֹפ ֲעֵליֶכם ְו'הא ֵיֶר..." ֶתםִּיׁשְ ר ִהְבַאׁשְ   ּט ֲאׁשֶ

ֵעיֵני ַפְרעֹה   )אפסוק כ(" ...ֶּאת ֵריֵחנו ּבְ

        .שם רע,  מלשון ריח רע�  "הבאשתם" �

 בני ישראלנו הא� באמת עזרת� ליט בינויראה את מעשיכ� וישפ' ה

 הרי , ע� פרעה שישלח את בני ישראל ממצרי�ברת�יכאשר ד

  !יותרכתוצאה מדבריכ� פרעה רק התרגז יותר והכביד ידו 

 בתקיפות ומתו� כאב ודאגה לבני ישראל השוטרי� נאמרודברי 

  .ולא מתו� חוסר כבוד למשה ואהר", הסובלי�

ולאהר" בעקבות דברי השוטרי� על הסבל צער גדול מאד היה למשה 

, שהדבר נגר� על יד� על כ� והצטערבמיוחד ו ,הרב של בני ישראל

  .פרעהעקבות דבריה� לב
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   � )א, ו�כב, ה('  ותשובת ה' דברי משה אל ה.ד �

  :ואמר'  אל ה משהמתו� כאב וצער פנה

ַלְחָתִניָּלָמה..." ּ ֶזה ׁשְ אִתי ֶאל ַפְרעֹ ּ ּוֵמָאז ּבָ ֶמךּ ׁשְ ר ּבִ   ָה ְלַדּבֵ

ֵָהַרע ָלָעם ַהֶזה ְוַהֵצל לֹא ִהַצְלָת ֶאת ַעֶמך ּ ּ ּ ּ   )כג� פסוקי� כב(    "ּ

 ,יל את הע�מי ותעזור לי להצהבטחת לי שתהיה ע: 'משה אמר לה

  . ומצבו רק הורעוהנה הע� לא נושע

 אמר לו' ה הרי, לא הציל את הע�' מדוע התפלא משה על כ� שה

  ?)יט, ג(" �תי כי לא ית" אתכ� מל� מצרי� להלואני ידע "מראש

לא ישחרר� מיד הוא יחזק את לבו של פרעה ו' משה ידע שה

ד  חשב שלפחות יקל פרעה מעט מחוזק השעבומשהא� , ממצרי�

  .ובוודאי לא יכביד כל כ� את העבודה

  

  

  'פרק ו

ה ַעָתה ִת' הַּויֹאֶמר" ה ְלַפְרעֹהּ ֶאל מׁשֶ ר ֶאֱעׂשֶ   ְרֶאה ֲאׁשֶ

ם ֵמַאְרצֹו ֵחם וְבָיד ֲחָזָקה ְיָגֲרׁשֵ ּלְ י ְבָיד ֲחָזָקה ְיׁשַ   ) אוקפס( "ּּכִ

בני  אבל ,אמנ� פרעה הכביד את העבודה על ישראלהשיב למשה ש' ה

 פרעה יענש על רשעותו ויקבל .עול�משיכו לעבוד כ� ל לא יישראל

  . בעל כורחואת ישראל מארצומכות גדולות עד שישלח 
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  'ה לפרק מקורות

 האד� הלז ,הלא תדע מל� אדיר: " אורות הראיהעל פי � משה לפרעה הרמז בדברי :'פסוק א

מאמר משה (' וכו" ג� בעולתה ישלחו יד... התבונ" על חקר עלילות עמ�..., למה נוצר

  )יג'  עמ,אל פרעה

  .)טז, ה(בה ר שמות על פיי " רש�מלאכת שעבוד מצרי� לא היתה על שבט לוי  :'פסוק ד

  .)כ, ה(בה ר שמות �החמלה של שוטרי ישראל על אחיה�  :ד"פסוק י

ולזה תמצא שלא ענו : "ג"רלב,  רבהמדרש � תגובת משה ואהר� לשוטרי ישראל :א"כ פסוק

עליכ� ' ירא ה'שוטרי ישראל במה שאמרו לה� משה ואהר" דבר אל 

  ".'וישפוט

 עיי" אב" עזרא �מה שנאמר לו בסנה לאור השאלה על תמיהתו של משה  :ג"כ�ב"ים כפסוק

, ל�חשב משה כי מעת דברו אל פרעה יקל ע7: "אב" עזראוהשיב ה. ""ורמב

   ".והנה הוא הכביד העבודה עליה�

   


