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הכשמות

‘וידבר ה‘ אל משה לאמר‘ זהו הפסוק הנפוץ העולם
ֵּלאמֹר משמשת  בפשטות  בתורה.  ביותר 
בתנ”ך כפי שמשמשות היום הנקודתיים.

לקחת  היא  תרומה‘ הדרישה  לי  ‘ויקחו 
תרומה ולא לתת תרומה משום שהתרומה 

אינה ניתנת בפועל לה‘. ניסוח זה מורה על 
ערכה של התרומה לשם ה‘ בלקיחתם של 
התורמים מתוך רכושם ומתוך הווייתם. 

‘ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם‘ היו שדייקו 
בניסוחו של פסוק מסכם זה, שלא נאמר 

>כה,א<
>כה,ב<

>כה,ח<

ִמי:  ִלׁשְ  — "ִלי"  ְתרּוָמכ.  ִלי  ב ׀ ְוִיְקחּו 

מֹוָנם  ה, ַיְפִריׁשּו ִלי ִמּמָ רּוָמכ. ַהְפָרׁשָ ּתְ

ְוהּוא  ְנָדָבה,  ְלׁשֹון  ִלּבֹו.  ֶבּנּו  ִיּדְ ְנָדָבה: 
ְקחּו  ַלַעז: ּתִ ְלׁשֹון ָרצֹון טֹוב, פיישנ״ט ּבְ
לֹׁש  ׁשָ ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  רּוָמִתי.  ּתְ ֶאת 

רּוַמת  ּתְ אן: ַאַחת  ּכָ רּומֹות ֲאמּורֹות  ּתְ
ָהֲאָדִנים,  ֵמֶהם  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ְלּגֶֹלת  ַלּגֻ ַקע  ּבֶ
ה ְפקּוֵדי' )להלן לח, כו- 'ֵאּלֶ פָֹרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְלּגֶֹלת,  ַקע ַלּגֻ ַח ּבֶ ְזּבֵ רּוַמת ַהּמִ כז(; ְוַאַחת ּתְ
ִצּבּור;  נֹות  ָקְרּבְ ֵמֶהן  ִלְקנֹות  ּפֹות  ַלּקֻ
ל ֶאָחד  ן ִנְדַבת ּכָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ ְוַאַחת ּתְ
ָבִרים  ּדְ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ בּו.  ִהְתַנּדְ ׁשֶ ְוֶאָחד 
ם ֻהְצְרכּו ִלְמֶלאֶכת  ּלָ ִעְנָין ּכֻ ָהֲאמּוִרים ּבָ
ק  ַדְקּדֵ ּתְ ׁשֶ ּכְ ה  ֻהּנָ ּכְ ְלִבְגֵדי  אֹו  ן  ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

ֶהם:  ּבָ

ְנָדָבה  אּו ּבִ ם ּבָ ּלָ ת ְוגֹו׳. ּכֻ ג ׀ ָזָכב ָוֶהֶסף ּוְנחֹׁשֶ

ֶסף  ָדבֹו ִלּבֹו, חּוץ ִמן ַהּכֶ ּנְ ֶ ִאיׁש ִאיׁש ַמה ּשׁ
ֶקל ְלָכל ֶאָחד.  ֶ ֶוה, ַמֲחִצית ַהּשׁ ׁשָ א ּבְ ּבָ ׁשֶ
ֻהְצַרְך  ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ָכל ְמֶלאֶכת ַהּמִ ְולֹא ָמִצינּו ּבְ
קּוֵדי  ֱאַמר: "ְוֶכֶסף ּפְ ּנֶ ֶסף יֹוֵתר, ׁשֶ ם ּכֶ ׁשָ
ְלּגֶֹלת" ְוגֹו׳ )להלן לח, כה- ַקע ַלּגֻ ָהֵעָדה ְוגֹו׳ ּבֶ
ְנָדָבה )להלן לה,  ם ּבִ א ׁשָ ֶסף ַהּבָ ָאר ַהּכֶ כו(. ּוׁשְ

ֵרת:  אּוהּו ִלְכֵלי ׁשָ כד( ֲעׂשָ

זֹון, ְוִצְבעֹו  ַדם ִחּלָ ד ׀ ּוְתֵהֶלת. ֶצֶמר ָצבּוַע ּבְ

ֶצַבע  ין  ִמּמִ ָצבּוַע  ֶצֶמר  ָמן.  ְוַאְרּגָ ָירֹק: 
ן: ְוִעִּזים.  ּתָ ׁשְ ׁש. הּוא ּפִ ָמן: ְוׁשֵ מֹו ַאְרּגָ ְ ּשׁ ׁשֶ
ם אּוְנְקלֹוס:  ְרּגֵ ל ִעִּזים, ְלָכְך ּתִ נֹוָצה ׁשֶ
א ִמן ָהִעִּזים ְולֹא ִעִּזים  ָבר ַהּבָ "ּוַמְעֵזי", ּדָ

ל ִעִּזים 'ִעַּזָּיא':  ְרּגּום ׁשֶ ּתַ ַעְצָמן, ׁשֶ

ל  ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֙ר ֶאל־ּבְְ ּבֵ אֽמֹר׃ ּדַ כ ּלֵ ֥ ר יכ֖וכ ֶאל־מֹׁשֶ ֥ ַדּבֵ ַויְְְ

ֹו  ִלּב֔ ּנּו  ֶב֣ ִיּדְְ ר  ֣ ל־ִאיׁש֙ ֲאׁשֶ ּהָָ כ ֵמֵא֤ת  רּוָמ֑ ּתְְ י  חּו־ִל֖ ִיקְְְ וְְ

֖חּו  קְְְ ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ כ  רּוָמ֔ ַכּתְְ זֹא֙ת  וְְ י׃  ֽרּוָמִתֽ ֖חּו ֶאת־ּתְְ קְְְ ּתִ

ַעת  תֹוַל֥ ן וְְ ָמ֛ ּגָ ַארְְְ ֵהֶ֧לת וְְ ת׃ ּותְְְ ֽחֹׁשֶ ב ָוֶהֶ֖סף ּונְְְ ם ָזָכ֥ ֑ ִאּתָ ֵמֽ

יחתרומכ
תרומכ

הכ

תכלת צבע בגוון כחול קרוב לסגול. בימינו 
מקובל לזהותו עם צבע המופק מהחילזון 
מדעי:  )שם  קהה-קוצים,  ארגמון  הימי 
שימשה  התכלת   .Murex trunculus(
במשכן,  יוקרתיים  ובדים  בגדים  לצביעת 
בבגדי הכהונה ובבגדי מלכות אחרים, כמו: 

ַמְלכּות  ִּבְלבּוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִמִּלְפֵני  ָיָצא  ּוָמְרֳּדַכי 
ְּתֵכֶלת ָוחּור )אסתר ח,טו(. 

בגוני  צביעה  לחומר  כולל  ארגמן שם 
אדום–סגול שהופק מהחילזון ארגמון חד-

קוצים )שם מדעי: Murex brandaris(. על 

>כה,ד<

ארגמון קהה-קוצים
)חלזון התכלת(

ארגמון חד-קוצים
)חלזון הארגמן(
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ד
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‘וידבר ה‘ אל משה לאמר‘ זהו הפסוק הנפוץ   הרחבות
ֵּלאמֹר משמשת  בפשטות  בתורה.  ביותר 
בתנ”ך כפי שמשמשות היום הנקודתיים.

לקחת  היא  תרומה‘ הדרישה  לי  ‘ויקחו 
תרומה ולא לתת תרומה משום שהתרומה 

אינה ניתנת בפועל לה‘. ניסוח זה מורה על 
ערכה של התרומה לשם ה‘ בלקיחתם של 
התורמים מתוך רכושם ומתוך הווייתם. 

‘ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם‘ היו שדייקו 
בניסוחו של פסוק מסכם זה, שלא נאמר 

>כה,א<
>כה,ב<

>כה,ח<

 הציוויים על הקמת
 המשכן וכליו

והקדשת הכהנים
פרק כה — פרק לא פס' יא

דברי ה' המתחילים בפרשה זו וכוללים גם את כל הפרשה הבאה, פרשת תצווה, עוסקים 
בעיקרם בציוויים הקשורים להקמת המשכן וכליו והקדשת הכהנים. הם נאמרו למשה 
במשך ארבעים היום וארבעים הלילה שבהם שהה בהר סיני, כפי שנאמר בפסוק החותם 

את פרשת משפטים, וככתוב בעניין: ּוְרֵאה ַוֲעֵׂשה ְּבַתְבִניָתם ֲאֶׁשר ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר.1 

המשכן הוא מקום התגלותו של אלוקים, והוא בנוי במתכונת ביתו של אדם. לרהיטי 
הבית המוכרים ולכליו הבסיסיים — מיטה, כיסא, שולחן ומנורה2 — קיימות מקבילות 
בכלי המשכן — הארון מגלם את המיטה או הכיסא; השולחן הוא כשולחן האוכל, שכן 

מונח עליו לחם ממשי; והמנורה משמשת לתאורה, כמנורת הבית.3

קריאה לתרומה
פרק כה פס' א–ט

רשימת החומרים המיועדים למשכן מכילה מגוון פריטים — יקרים וזולים. מתוכם כל אחד 
מתבקש לתרום כפי רצונו ויכולתו. אף על פי שחלק מהוצאות המשכן נלקחו מכל ישראל 
בשווה בתור מס, לא היה זה החלק המרכזי. עיקרו של המשכן בנוי על רצון טוב ורוח נדיבה.

ר ֶאל  ּבֵ אמֹר, כך, במלים הללו4  ב ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ פרק כה  א ַוְיַדּבֵ
ֵמֵאת  רּוָמה.  ּתְ ִלי, בעבורי, לשמי6  ְוִיְקחּו  צווה עליהם,5  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
רּוָמִתי. כיוון שזוהי תרומה ולא  ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכָ

מס, היא תלויה בנדיבות הלב.

ם. רשימת החומרים מושתתת על  ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ ג ְוזֹאת ַהּתְ

תכנית הבנייה של המשכן, ולכן זוהי רשימה סגורה: 

במשכן  שלוש המתכות המשמשות  הן  אלה  ת.  ּוְנחֹׁשֶ ָוֶכֶסף  ָזָהב 
ובמקדש. מתכות אחרות שהיו מצויות בידי ישראל במדבר7 אינן 

ברשימה. 

ד מן המתכות אל חוטי האריגים: ּוְתֵכֶלת, צמר הצבוע בצבע שהופק 

מדם חילזון באחד מגוני הכחול, כנראה עמוק וכהה יותר מן הכחול. 

הביאור מחולק ליחידות פרשת תרומה
נושא: כותרת, מבוא, 

ביאור. כל עניין ָתּחום 
לעצמו, מוגדר בכותרת 

ופותח במבוא קצר

מבוא

בביאור מתפרשים לשון 
הכתוב והקשרי המשפטים 

ברובד הפשוט ביותר, מתוך 
חתירה לקיצור ולהקלה על 

שטף הקריאה במקרא. 
במקרים בודדים מוזכרים גם 
פירושים חלופיים, כאשר יש 

יותר מפירוש פשוט אחד

כל מלות הפסוקים מופיעות 
שוב בכדי שהקריאה בביאור 

לא תחליף את קריאת 
המקור

ההרחבות כוללות חומרי רקע, 
מקבילות פנים-מקראיות, 

פירושים חלופיים, העשרה 
בדברי מדרש ומחשבת 

ישראל לדורותיה, תעודות 
חיצוניות והערות לשוניות 

מוצעת כאן תת-חלוקה 
לפסקאות בתוך כל 

עניין. כל דיבור בשיחה 
נפתח בשורה נפרדת 

מתייחסים  המקורות,  בביאור.  המסומנים  והפניות  מקורות  מצוינים  הספר  בסוף 
בדרך כלל לפסוקים ולביאוריהם במקומות אחרים במקרא, לדברי חז״ל בתלמודים 
חכמים  של  שאלות-ותשובות  מחשבה,  ספרי  מקראיים,  פרשנים  ובמדרשים, 

ראשונים ועוד

התנ“ך המבואר
עם פירוש הרב עדין אבן-ישראל )שטיינזלץ(

תחת כותרת ‘העולם’ 
מופיע חומר ראלי מילולי 
וחזותי לגבי מקומות, 
עמים, צמחים ועצמים 
המוזכרים במקרא – 
בהתאם לידע המדעי 
המעודכן ביותר 

את פסוקי התורה מלווה 
פירוש רש”י  שהועמד לפי 
עדי הנוסח הטובים ואף 
נוקד לנוחות הקורא  

בסוף כל חומש הובאו ההפטרות המבוארות תוך התייחסות לקשר 
בין ההפטרה לבין השבת שבה היא נקראת

רצף הפסוקים מנוקד 
ומפוסק בטעמי המקרא 
על פי תנ״ך קורן
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אשמות

ֶמֶלְך ָחָדׁש אין ודאות לגבי זהותו של פרעה העולם
ששלט במצרים בעת השעבוד — תחותמס 
מגדולי  לפנה”ס(,   1426-1479( השלישי 

פרעוני השושלת ה־18 במצרים, או רעמסס 
 1224-1290( ה־19  מהשושלת  השני 
פרעוני  בין  הגדול  לפנה”ס(, שהיה המלך 

>א,ח<

ת ַיֲֽע֔קֹב  ָמה ֵא֣ יְְְ ָר֑ ים ִמצְְְ ִא֖ ל ַהּבָ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ מֹו֙ת ּבְְ ה ׁשְְ ּלֶ ֵא֗ וְְ

שָכ֥ר  ָ ה׃ ִיׂשּ יהּוָדֽ י ִוֽ ֔עֹון ֵלִו֖ מְְְ ן ׁשִ אּוֵב֣ אּו׃ רְְ ֽ יׁש ּוֵבי֖תֹו ּבָ ִא֥

ל־־־ֶנֶ֛פׁש  ּכָָ י  ִה֗ ַויְְְ ר׃  ֽ ָאׁשֵ וְְ ֥ד  ּגָ י  ִל֖ ּתָ ַנפְְְ וְְ ן  ֥ ּדָ ן׃  ָיִמֽ ּוִבנְְְ ן  בּוֻל֖ זְְ

ִים׃  ָרֽ ִמצְְְ ף ָהָי֥ה בְְ יֹוֵס֖ וְְ ָנֶ֑פׁש  ים  ִע֣ בְְְ ־ַיֲֽע֖קֹב ׁשִ ֶרךְְְ יֶֽ י  ֵא֥ ֽיֹצְְ

ל  ָרֵא֗ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֹור ַהֽהּוא׃ ּובְְְ ֖כֹל ַהּד֥ יו וְְ ל־־־ֶאָח֔ כָָ ת יֹוֵס֙ף וְְ ַוָּי֤מָָ

ֵל֥א  ּמָ ַוּתִ ֑אֹד  מְְ ֣אֹד  מְְְ ּבִ ֖מּו  ַוַּיַֽעצְְְ ּו  ּב֥ ַוִּירְְְ ֛צּו  רְְ ִּיׁשְְְ ַוֽ ֧רּו  ּפָ

ם׃ ֶרץ אָֹתֽ ָהָא֖

ע ֶאת־ ר ֽלֹא־ָיַד֖ ֥ ִים ֲאׁשֶ ָר֑ ׁש ַעל־ִמצְְְ ־ָחָד֖ ֶלךְְְ ם ֶמֽ ַוָּי֥קָָ   

ָע֖צּום  ב וְְ ל ַר֥ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ם ּבְְ ה ַע֚ ֹו ִהּנֵ֗ ף׃ ַוּ֖יֹאֶמר ֶאל־ַעּמ֑ יֹוֵסֽ

אשמות א

פרק א

י  ָרֵאל. ַאף ַעל ּפִ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ א ׀ ְוֵאּלֶ

מֹוָתם ָחַזר ּוְמָנָאם  ׁשְ ַחֵּייֶהם ּבִ ָנָאם ּבְ ּמְ ׁשֶ
לּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ָתם  ִחּבָ ְלהֹוִדיַע  ִמיָתָתם,  ּבְ
ר  ִמְסּפָ ּמֹוִציָאם ּוַמְכִניָסם ּבְ ַלּכֹוָכִבים ׁשֶ
ר  ְבִמְסּפָ "ַהּמֹוִציא  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹוָתם,  ּוִבׁשְ

ם ִיְקָרא" )ישעיה מ, כו(:  ׁשֵ ם ּבְ ְצָבָאם ְלֻכּלָ

ה ׀ ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים. ַוֲהלֹא הּוא ּוָבָניו 

ֵדנּו? ְוִכי  א ְלַלּמְ ְבִעים, ּוַמה ּבָ ְכַלל ׁשִ ָהיּו ּבִ
ִמְצַרִים?  הּוא ָהָיה ּבְ לֹא ָהִיינּו יֹוְדִעים ׁשֶ

ל יֹוֵסף, הּוא  א ְלהֹוִדיֲעָך ִצְדָקתֹו ׁשֶ ֶאּלָ
יֹוֵסף ָהרֹוֶעה ֶאת צֹאן ָאִביו, הּוא יֹוֵסף 
ה ֶמֶלְך, ְועֹוֵמד  ְוַנֲעׂשָ ִמְצַרִים  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ

ִצְדקֹו:  ּבְ

ָכֵרס  ּבְ ה  ָ ּשׁ ׁשִ יֹוְלדֹות  ָהיּו  ׁשֶ ְרצּו.  ז ׀ ַוִּיׁשְ

ֶאָחד: 

מּוֵאל, ַחד ֲאַמר  ח ׀ ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש. ַרב ּוׁשְ

ֵזרֹוָתיו:  ׁשּו ּגְ ְתַחּדְ ּנִ ׁש, ְוַחד ֲאַמר ׁשֶ ָחָדׁש ַמּמָ
ִאּלּו לֹא ְיָדעֹו:  ה ַעְצמֹו ּכְ ר לֹא ָיַדע. ָעׂשָ ֲאׁשֶ

  העולם

ראשית השעבוד במצרים
פרק א

ספר שמות אינו ממשיך את ספר בראשית באופן רצוף. הוא נפתח כמעט בנקודה שבה 
הסתיים קודמו. מעט מן העניינים האחרונים שסופרו בספר בראשית יחזרו בתחילת 

ספר שמות, משום שהם רלוונטיים להמשך השתלשלות העניינים. 

בפרקיו האחרונים של ספר בראשית גלתה משפחת יעקב מכנען למצרים, שבה תתרבה 
המשפחה ותהיה לעם. עם התחלפות השלטון במצרים תהפוך גלותם הגיאוגרפית של 

בני ישראל ממקומם לחיים קשים תחת שעבוד עריץ וגזרות אכזריות. 

ֵאת,  ִמְצָרְיָמה,  ִאים  ַהּבָ יעקב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ מֹות  ׁשְ ה  א  א ְוֵאּלֶ פרק 
שָכר  ְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה,  ג ִיּשָׂ אּו:  ב ְראּוֵבן ׁשִ עם ַיֲעקֹב, ִאיׁש ּוֵביתֹו ּבָ
ל ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶיֶרְך ַיֲעקֹב  ר.  ה ַוְיִהי ּכָ ד ְוָאׁשֵ ִלי, ּגָ ן ְוַנְפּתָ ְזבּוֻלן ּוִבְנָיִמן,  ד ּדָ
ְבִעים ָנֶפׁש, ְועמם נמנה גם יֹוֵסף, שלא בא אתם מארץ כנען, אלא  ׁשִ
כבר ְבִמְצָרִים עם משפחתו. במניין המדויק של שבעים נכלל  ָהָיה 

גם יעקב עצמו.1 

ו ַוָּיָמת יֹוֵסף, כפי שסופר בפסוק האחרון בספר בראשית, ְוָכל ֶאָחיו 

ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא של בני יעקב עצמם, ושל ילדיהם שחלקם נולדו 
ָרֵאל, ההופכים כאן מבניו של האיש ישראל  עוד בכנען.  ז ּוְבֵני ִיׂשְ
ְרצּו. פועל זה מתאים יותר להתרבותם של בעלי  רּו ַוִּיׁשְ למעין שבט, ּפָ
חיים, ועל כן נדרש בו שנשות ישראל במצרים היו יולדות ילדים 
מרובים בבת אחת, שלא כדרכם של בני אדם.2 ַוִּיְרּבּו, מספרם גדל 
ְמאֹד ְמאֹד, נוכחותם התעצמה. תוך זמן קצר הפכו שבעים  ַוַּיַעְצמּו ּבִ
ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם. מן ההמשך נראה שלא כולם  ּמָ נפש לשבט גדול. ַוּתִ
ישבו בבידוד מן המצרים בגושן, והיו מהם שחיו בשכנּות למצִרים 

באזורים אחרים.3 

ָיַדע ֶאת  ר לֹא  ֲאׁשֶ ִמְצָרִים  ַעל  ָחָדׁש, משושלת חדשה4  ֶמֶלְך  ח ַוָּיָקם 

יֹוֵסף. מסתבר ששמע על דמותו של יוסף, על קורותיו ועל המהפכה 
שחולל במצרים, אך היה אדיש לעניינו ולגורל שבטו.5  ט ַוּיֹאֶמר 
העם  ּנּו.  ִמּמֶ ְוָעצּום  ַרב  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעם  ה  ִהּנֵ ַעּמֹו:  ֶאל  הזה  המלך 
לקיומנו.  דמוגרפית  לסכנה  הופך  והוא  במהירות,  מתרבה   הזה 

פרשת שמות

מפעלי  לו  והיו  ההיסטוריה,  בכל  מצרים 
בנייה רבים וביניהם העיר פר־רעמסס )בית 
רעמסס( במצרים התחתונה. השם רעמסס 

הארכיאולוגיים  בממצאים  מופיע  אינו 
וההיסטוריים לפני המאה ה־13 לפנה”ס, 

ולפניה לא ידועים פרעונים בשם הזה.
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שמותשמות א

שידאמ הדע וש  תישאם

ל 'ָהָבה' ְלׁשֹון ֲהָכָנה  ָמה לֹו. ּכָ י ׀ ָהָבה ִנְתַחּכְ

ְוַהְזָמָנה ְלָדָבר הּוא, ָהִכינּו ַעְצְמֶכם ְלָכְך: 
ֲעׂשֹות  ם ַמה ּלַ ָמה לֹו. ָלָעם, ִנְתַחּכֵ ִנְתַחּכְ

ל  יָען ׁשֶ ם ְלמֹוׁשִ ְרׁשּו, ִנְתַחּכֵ לֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ּדָ
ּלֹא  ע ׁשֶ ּבַ ָבר ִנׁשְ ּכְ ִים, ׁשֶ ּמַ ָרֵאל, ְנדּוֵנם ּבַ ִיׂשְ
ָיִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם: ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. ַעל 
ל  ַקּלֵ ּמְ ָאָדם ׁשֶ ְרׁשּו, ּכְ ְרֵחנּו. ְוַרּבֹוֵתינּו ּדָ ּכָ
ֲחֵברֹו, ַוֲהֵרי הּוא  ַעְצמֹו ְותֹוֶלה ִקְלָלתֹו ּבַ
ַתב: 'ְוָעִלינּו ִמן ָהָאֶרץ' ְוֵהם ִייָרׁשּוָה:  ִאּלּו ּכָ ּכְ

ַמס,  ְלׁשֹון  ים.  ִמּסִ ָהָעם:  ַעל  יא ׀ ָעָליו. 

ס?  ס. ּוַמהּו ַהּמַ ּגֹוִבין ֵמֶהם ַהּמַ ִרים ׁשֶ ׂשָ
נֹות ְלַפְרעֹה: ְלַמַען ַעּנֹתֹו  ִּיְבנּו ָעֵרי ִמְסּכְ ׁשֶ
נֹות.  ָעֵרי ִמְסּכְ ִמְצַרִים:  ל  ׁשֶ ִסְבלָֹתם.  ּבְ

ַתְרּגּומֹו. ְוֵכן: "ֶלְך ּבֹא ֶאל ַהּסֵֹכן ַהֶּזה"  ּכְ

ה ַעל ָהאֹוָצרֹות:  ֻמּנֶ ר ַהּמְ ְזּבָ )ישעיה כב, טו( — ּגִ

ּלֹא ָהיּו ְראּויֹות  ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ׁשֶ ֶאת ּפִ

אּום ֲחָזקֹות ּוְבצּורֹות  ה ְלָכְך ַוֲעׂשָ ִחּלָ ִמּתְ
ְלאֹוָצר: 

ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ְיַעּנּו אֹתֹו.  ר  יב ׀ ְוַכֲאׁשֶ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ן ֵלב ַהּקָ נֹוְתִנין ֵלב ְלַעּנֹות ּכֵ
ן ָרֶבה  ה. ּכֵ ן ִיְרּבֶ הּוא ְלַהְרּבֹות ּוְלַהְפִריץ: ּכֵ
ְוֵכן ּפֹוֵרץ. ּוִמְדָרׁשֹו, רּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת 
ה" ַוֲאִני אֹוֵמר  ן ִיְרּבֶ ם אֹוְמִרים "ּפֶ ן: ַאּתֶ ּכֵ
ַחֵּייֶהם. ְוַרּבֹוֵתינּו  ה": ַוָּיֻקצּו. ָקצּו ּבְ ן ִיְרּבֶ "ּכֵ

ֵעיֵניֶהם:  קֹוִצים ָהיּו ּבְ ְרׁשּו, ּכְ ּדָ

ַהְמָפֶרֶכת  ה  ָקׁשָ ֲעבֹוָדה  ּבַ ָפֶרְך.  יג ׀ ּבְ

ֶרת ֶאת ַהּגּוף:  ּבֶ ּוְמׁשַ

אָנה  ֶר֤ י־ִתקְְְ ֽ ה ּכִ ָהָי֞ ה וְְ ּבֶ֗ ן־ִירְְְ ה ֑לֹו ּפֶ ָמ֖ ַחּכְְ תְְְ ֽ ָבה ּנִ ּנּו׃ ָה֥ ֽ ִמּמֶ

נּו  ֖ ַחם־־־ּבָ ִנלְְְ וְְ ינּו  ֵא֔ ֹנְְ ם־־־הּו֙א ַעל־־־ׂש֣ ּגַ ף  נֹוַס֤ וְְ ָחָמ֙ה  ִמלְְְ

ַען  ַמ֥ ים לְְ ִמּסִ֔ י  ֵר֣ ׂשָ ָעָלי֙ו  ימּו  ֤ ַוָּיׂשִ ֶרץ׃  ָעָל֥ה ִמן־־־ָהָאֽ וְְ

֔עֹה ֶאת־־־ ַפרְְְ לְְ נֹו֙ת  ּכְְ ִמסְְְ י  ָעֵר֤ ֶבן  ַוִּי֜ ם  לָֹת֑ ִסבְְְ ּבְְ ֖תֹו  ַעּנֹ

ֵכ֣ן  וְְ ֖ה  ּבֶ ֥ן ִירְְְ ּכֵ ּו אֹ֔תֹו  ַעּנ֣ יְְ ֙ר  ֲאׁשֶ ַכֽ וְְ ס׃  ֵסֽ ַעמְְְ ֶאת־ַרֽ ֖תֹם וְְ ּפִ

ִים  ַר֛ ִמצְְְ דּו  ַוַּיֲֽעִב֧    ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְְְ ֵנ֥י  ּבְְ ֵנ֖י  ִמּפְְ צּו  ַוָּיֻק֕ ֑רֹץ  ִיפְְְ

ה  ֲעבָֹד֣ ֽ ּבַ ם  ֲר֨רּו ֶאת־־־־־ַחֵּייֶה֜ ָמֽ ַויְְְ ׃  ֶרךְְְ ָפֽ ּבְְ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְְְ ֵנ֥י  ֶאת־־־־־ּבְְ

ל־־־־־ ת ּכָָ ה ֵא֚ ֶד֑ ָ ׂשּ ּבַ ה  ל־־־־־ֲעבָֹד֖ כָָ ים ּובְְְ ֵבִנ֔ ֙חֶֹמ֙ר ּוִבלְְְ ה ּבְְ  ָקׁשָ֗

עשיית לבנים 
ציור קיר מקבר 
תחותמס 
השלישי מעמק 
המלכים לוקסור, 
המאה ה-15 
לפנה"ס

גם   השח ומ ונוסף  מלחמה  תקראנה  כי  והיה  ירבה  ׳פן 
זה  וזר  גדול  עם  אם  הוא על שֹנאינו׳ גם 
אינו נלחם בעמו באותה עת, מלך מצרים 
חשש שבעתיד הוא יוכל בנקל להפוך לגִיס 
חמישי. בשל מספרם העצום של בני ישראל 
הוא ראה צורך לרסנם. המלך לא בטח בהם 
למרות שגרו במצרים שנים רבות. אפשר 
כלפי  המלך  שמגלה  בחשדנות  לראות 
נאמנותם של ישראל עוד קודם שהפכו לעם 
ממשי, את התיעוד הראשון לאנטישמיות. 

כיצד  ברור  מסים׳ לא  שרי  עליו  ׳וישימו 
שלטונו  ישראל.  בני  של  שעבודם  החל 
של פרעה היה מוחלט, ובאופן רשמי כל 

ליוסף.  הודות  עבדיו  היו  מצרים  תושבי 
כיוון שכך, גם העברים נחשבו עבדי פרעה, 
ובתור זרים קל היה יותר לשעבדם בפועל. 
תחילה השתמש בהם פרעה ככוח עבודה 
בהכרח  זקוק  היה  שלא  פי  על  אף  זול 
לעבודתם. כבר באותה עת היתה מצרים 
ובניינים  ערים  בה  היו  מפותחת.  מדינה 
לרוב, מעבר למונומנטים או למבני הזיכרון 
המוכרים מן החפירות הארכיאולוגיות ומן 
התעודות. כמדינה המצויה בתנופת פיתוח 
תירוץ משכנע  הבנייה  שימשה  מתמדת, 
והזדמנות הולמת לשעבודו של העם הזר, 
גם אם לא היה צורך מיוחד בכמות גדולה 

של פועלים חדשים.

>א,יא<>פרק א פס‹ י<

ה,  ן ִיְרּבֶ ָמה לֹו, עלינו למצוא דרך להגביל את התרבותו ּפֶ י ָהָבה ִנְתַחּכְ

ם הּוא  י ִתְקֶראָנה, אם תפרוץ ִמְלָחָמה בגבולנו הצפוני, ְונֹוַסף ּגַ ְוָהָיה ּכִ
נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. בני ישראל יעזבו את ארצנו,  ַעל ׂשְֹנֵאינּו, ְוִנְלַחם ּבָ
וכך יידלדל כוח העבודה במצרים.6 אפשרות פרשנית אחרת — פרעה 
אומר בלשון נקייה: כשעם זה יצטרף לאויבינו, אנחנו נעלה, כלומר 

נסולק, מן הארץ.7

ַעּנֹתֹו  ְלַמַען  ים, מס עובד  ִמּסִ ֵרי  ׂשָ ָעָליו  ימּו המצרים  ַוָּיׂשִ יא על כן — 

ִסְבלָֹתם. במשטר הריכוזי שרווח במצרים המלך הוא שקבע הכול.  ּבְ
פרעה העמיד ממונים וִגייס עברים רבים לעבודות ציבוריות לטובת 
מצרים. הוא קיווה כי החיים הקשים יגרמו להתמעטותם של בני 
נֹות, ערי אוצרות, ערים שנועדו  ישראל ולשבירת רוחם. ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ
העיר  ְוֶאת  תֹם  ּפִ העיר  ֶאת   — ְלַפְרעֹה  מלכותיים  לשמש מחסנים 
ה ְוֵכן ִיְפרֹץ. אף על פי שחייהם  ן ִיְרּבֶ ר ְיַעּנּו אֹתֹו — ּכֵ ַרַעְמֵסס.  יב ְוַכֲאׁשֶ
היו קשים יותר, מספרם הלך וגדל. כיוון שישראל לא הסתגרו בתחום 
מושב מוגבל, המצרים צפו בהתרבותם — ַוָּיֻקצּו, המצרים חשו מיאוס 

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ִמּפְ

ההתרבות שהמצרים ביקשו לדכא בהטלת מס השעבוד, רק גדלה. 
המצרים רצו אפוא להרחיב ולהעמיק את הקושי.  יג ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים 
ָפֶרְך, בעבודה קשה השוברת את העובדים. ייתכן  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ
שכדי לשבר את רוחם לא סופקו להם האמצעים הטכנולוגיים שכבר 
ה,  ֲעבָֹדה ָקׁשָ היו בשימוש במצרים באותה עת.  יד ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ּבַ
את הבניינים המונומנטליים של מצרים בנו מאבן  חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים.  ּבְ
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שמותשמות א

שידאמ הדע וש  תישאם

העולם

השח ומ

ובבליות  מצריות  ָהָאְבָנִים מתעודות 
תוך  ילדו  נשים  העתיקה  בעת  כי  עולה 
אבנים  שתי  של  מושב  על  ישיבה  כדי 
תמיכה.  להן  שסיפקו  גדולות  לבנים  או 
בממצא הארכיאולוגי מדנדרה שבמצרים 
ללידה.  מיוחד  כיסא  מצויר  העליונה 

מופיע  המשנה,  בתקופת  יותר,  מאוחר 
כג,ד(,  )כלים  חיה׳  של  ׳משבר  הביטוי 
שהוא כיסא היולדת שהמושב שלו קצר 
במרכזו חלל המאפשר  או שיש  במיוחד, 
יציאת  בשעת  ליולדת  לסייע   למיילדת 

הוולד.

>א,טז< 

היו  ופועה לא  העבריות שפרה  המיילדות 
בשתי  די  אין  הרי  היחידות.  המיילדות 
המונה  עם  של  נשיו  את  ליילד  מיילדות 
מאות ואלפי אנשים )ראב״ע(. נראה ששתי 
האיגוד  מנהיגות  מעין  היו  הללו  הנשים 
המקצועי של המיילדות. פרעה פנה אליהן 
בהיותן המיילדות הראשיות של העברים. 
הביטוי  הבינו שמשמעות  רוב המפרשים 
העבריות  הנשים  הוא  ָהִעְבִרּיֹת  הְמַיְּלדֹת 

ביולדות  ולטפל  ליילד  שתפקידן 
ובוולדותיהן )סוטה יא ע״ב; רש״י וראב״ע 
זה  ביטוי  שפירשו  היו  אולם  אתר(.  על 
כמיילדות מצריות שיילדו את העבריות. 
הסבר זה אינו תואם כל כך את שמותיהן 
שור  בכור  ר״י  )ראו  העברי,  הצליל  בעלי 
כדי  בשמותיהם  אין  כי  אם  יקר(,  וכלי 
עבריותן.  את  מובהק  באופן  להוכיח 
השמות שפרה ופועה מופיעים בתעודות 

>א,טו<

א  דֹת. הּוא ְלׁשֹון מֹוִלידֹות, ֶאּלָ טו ׀ ַלְמַיּלְ

מֹו: ׁשֹוֵבר  ֵבד, ּכְ ֵּיׁש ָלׁשֹון ַקל ְוֵיׁש ָלׁשֹון ּכָ ׁשֶ
ד:  ְך מֹוִליד ּוְמַיּלֵ ר, ּכָ ר, ּדֹוֵבר ּוְמַדּבֵ ּבֵ ּוְמׁשַ
ֶרת ֶאת  ּפֶ ׁשַ ּמְ ם ׁשֶ ְפָרה. יֹוֶכֶבד, ַעל ׁשֵ ׁשִ

ֶרת  ּפֹוָעה ּוְמַדּבֶ ַהָּוָלד: ּפּוָעה. ִמְרָים, ׁשֶ
ַהְמַפְּיסֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ ֶדֶרְך  ּכְ ַלָּוָלד  ְוהֹוָגה 
ינֹוק ַהּבֹוֶכה. "ּפּוָעה" — ְלׁשֹון ְצָעָקה,  ּתִ

ּיֹוֵלָדה ֶאְפֶעה" )ישעיה מב, יד(:  מֹו: "ּכַ ּכְ

הֹוִליְדֶכן: ַעל ָהָאְבָנִים.  מֹו ּבְ ֶכן. ּכְ ַיֶלּדְ טז ׀ ּבְ

ַאֵחר  ּוְבָמקֹום  ַהּיֹוֶלֶדת,  ה  ָ ָהִאּשׁ ב  מֹוׁשַ
ה  ר' )שם לז, ג(, ְוָכמֹוהּו: "עֹׂשֶ ּבֵ קֹוֵרהּו 'ַמׁשְ
ב  ְמָלאָכה ַעל ָהָאְבָנִים" )ירמיה יח, ג( — מֹוׁשַ
ן הּוא ְוגֹו׳.  נּות יֹוֵצר ֶחֶרׂש: ִאם ּבֵ ִלי ֻאּמָ ּכְ

ַהְּזָכִרים,  ַעל  א  ֶאּלָ יד  ַמְקּפִ ָהָיה  לֹא 
ן  ֲעִתידֹות ֵליֵלד ּבֵ ָאְמרּו לֹו ִאְצַטְגִניָניו ׁשֶ ׁשֶ

יַע אֹוָתם: ָוָחָיה. ְוִתְחֶיה:  ַהּמֹוׁשִ

קֹות ָלֶהם  ַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים. ְמַסּפְ יז ׀ ַוּתְ

ִני  ֵ ְרּגּום ָהִראׁשֹון "ְוַקִּייָמא" ְוַהּשׁ ָמזֹון. ּתַ
ׁשֹון ָעָבר  ּלָ ין". ְלִפי ׁשֶ )בפסוק הבא( "ְוַקֵּיְמּתִ

ת  ׁשֶ ּמֶ ּה ְמׁשַ ָבה זֹו ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ִלְנֵקבֹות ַרּבֹות, ּתֵ
גֹון: "ַוּתֹאַמְרָן  ן, ּכְ ַעְלּתֶ ֲעלּו ּוְלׁשֹון ּפְ ְלׁשֹון ּפָ
מֹו  ִאיׁש ִמְצִרי" )להלן ב, יט( ְלׁשֹון ָעָבר, ּכְ
ִפיֶכם" )ירמיה  ְרָנה ּבְ ַדּבֵ 'ַוּיֹאְמרּו' ִלְזָכִרים. "ַוּתְ
רּו' ִלְזָכִרים.  ַדּבְ מֹו 'ַוּתְ ם ּכְ ְרּתֶ ּבַ מד, כה( ְלׁשֹון ּדִ
י" )יחזקאל יג, יט(  ְלָנה אִֹתי ֶאל ַעּמִ ַחּלֶ ְוֵכן: "ַוּתְ
לּו' ִלְזָכִרים:  ַחּלְ מֹו 'ַוּתְ ן, ּכְ ְלּתֶ ְלׁשֹון ָעָבר, ִחּלַ

ִים  ַר֔ ֶלךְְְ ִמצְְְ ׃ ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֶמ֣ ֶרךְְְ ָפֽ ם ּבְְ ֥דּו ָבֶה֖ בְְ ר־־־־־ָעֽ ם ֲאׁשֶ  ֲע֣בָֹדָת֔

ם  ֥ ׁשֵ וְְ ה  ָר֔ פְְְ ׁשִ ַאַח֙ת  ָהֽ ֤ם  ׁשֵ ר  ֲאׁשֶ֨ ִרּ֑יֹת  ִעבְְְ ָהֽ ֖דֹת  ַיּלְְ מְְ ַלֽ

ן  ִאיֶת֖ ִרּ֔יֹות ּורְְְ ִעבְְְ ֶכ֙ן ֶאת־־־־־ָה֣ דְְְ ַיּלֶ ִנ֖ית ּפּוָעֽה׃ ַוּ֗יֹאֶמר ּבְְ ֵ ַהׁשּ

ת  ֥ ִאם־־־ּבַ וְְ אֹ֔תֹו  ן  ֣ ַוֲֽהִמּתֶ הּו֙א  ן  ֥ ִאם־־־ּבֵ ָנִ֑ים  בְְְ אָָ ַעל־־־ָהֽ

֣לֹא  וְְ ים  ֱאלִֹה֔ דֹ֙ת ֶאת־־־ָה֣ ַיּלְְ מְְ ַהֽ אןָ  יֶר֤ ַוּתִ ָיה׃  ָוָחֽ וא  ִה֖

ֶאת־־־ ַחֶּי֖יןָ  ַוּתְְ ִים  ָר֑ ֶלךְְְ ִמצְְְ ן ֶמ֣ ר ֲאֵליֶה֖ ֥ ּבֶ ּדִ ר  ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ּו  ָעׂש֔

שבסוריה(:   השח ומ ומספירה  )מאוגרית  שמיות 
׳פעת׳׳ נזכר בתעודות מאוגרית )עלילות 
אקהת( כשם ֵשמי שפירושו ילדה או נערה, 
ו׳שפרה׳ מופיע בתעודה בארמית מספירה 
ובתעודה מצרית מהמאה ה־16 לפנה״ס 

כשם שפחה ממוצא שמי. 

׳האבנִים׳ הם הכלי שעליו הקדר מייצר כלי 
חרס באמצעות גלגל )ירמיה יח,ג(, אולם 
כריעתה  מקום  לציון  גם  המושג משמש 
שתי  עשוי  שהיה  היולדת  האשה  של 
אבנים. השם משמש בשתי המשמעויות 
המפושקת  ישיבתו  שדומה  הללו, משום 
של  לישיבתה  האבניים  על  הקדר  של 
גם  ואולי  ע״ב(,  יא  סוטה  )ראו  היולדת, 
הם  האבניים  המקרים  שבשני  משום 
מקום של ׳בנייה׳. גם בדברי ירמיהו הנביא 

ויצירת כלי  נמצא קשר בין יצירת הוולד 
נמצא  ולהבדיל,  יח,א-ו(.  )ירמיה  חרס 
במצרים  בציורים שנמצאו  גם  כזה   קשר 

העתיקה.

זה  ׳אם בן הוא והִמתן אֹתו׳ נראה שבשלב 
פרעה לא היה מסוגל או לא היה מעוניין 
הילדים.  גזרת המתת  ברבים את  לפרסם 
על כן הסתפק בהוראה על פה למיילדות 
פנה  פרעה  ראב״ע(.  )ראו  זאת.  לעשות 
אליהן, מאחר שהניח שכיוון שהן הראשונות 
הרואות את התינוקות, יהיה להן קל לבצע 
את זממו. גם מתשובתן של המיילדות עולה 
בבירור, שפרעה נמנע מלצוות במפורש על 
אלא  בפומבי,  תינוקות  להרוג  המיילדות 
ביקש לגרום להמתתם בסתר )על פי ר״י 

בכור שור ועקדת יצחק(.

>א, טז<

>א, לאחר פס׳ יט <

והפשוטים,  הבניינים השימושיים  ואת  בדרומה,  בעיקר  שנחצבה 
בין שהיו בתי מגורים ובין שהיו מחסנים גדולים, בנו ִמלבנים, שכן 
במצרים יש די אדמה מתאימה ליצירתן. ּומעבר לעבודות הבנייה 
ֶדה, בשדותיה של  ּשָׂ שעשו ישירות לצורכי המלך, עבדו ְבָכל ֲעבָֹדה ּבַ
הממלכה ובשדות הפרטיים כדי לספק מזון לעצמם או לאחרים, 
ָפֶרְך. ההדגשה החוזרת על  ר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ל ֲעבָֹדָתם ֲאׁשֶ ֵאת, עם ּכָ
או  עליהם  שנכפה  הזמן  ללחץ  לרמוז  עשויה  המפרכת  העבודה 
לכפיית עבודה שאינה מתאימה לכוחם או לכשרונם של העובדים, 

לשם שבירת גופם ורוחם.8 

גם עבודת הפרך ומירור החיים לא פתרה את בעיית ריבויים של 
דֹת ָהִעְבִרּיֹת, האחראיות על  העברים.  טו ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ
ִנית ּפּוָעה. שמותיהן  ֵ ם ַהּשׁ ְפָרה, ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ׁשִ ר ׁשֵ מעשה היילוד, ֲאׁשֶ
נזכרים כאן כי יתברר שהן לא היו רק כלים ביד פרעה, אלא היתה 
ְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות, ּוְרִאיֶתן  ַיּלֶ להן אישיות ודעה משלהן.  טז ַוּיֹאֶמר: ּבְ
ן  ּבֵ מתברר לכן שהיילוד  מושב האשה היולדת — ִאם  ַעל ָהָאְבָנִים, 
ָוָחָיה, אפשרו לה  ת ִהיא —  ּבַ ְוִאם  ן אֹתֹו, ִהרגו אותו,  ַוֲהִמּתֶ הּוא — 
להמשיך לחיות. פרעה הניח שללא בנים עבריים בנות ישראל ייטמעו 

במצרים, וישראל יחדלו לשמור על קיומם כעם לעצמו. 

ר ֲאֵליֶהן  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ דֹת ֶאת ָהֱאלִֹהים, ְועל כן לֹא ָעׂשּו ּכַ יֶראןָ ַהְמַיּלְ יז ַוּתִ

ַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים.  ֶמֶלְך ִמְצָרִים, ובמקום למלא אחר פקודת המלך — ַוּתְ

טו

טז

יז
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שמותשמות א

שידאמ הדע וש  תישאם

השח ומ

דֹות,  ְמַיּלְ ּכִ ִקיאֹות  ּבְ ה.  ֵהּנָ י ָחיֹות  יט ׀ ּכִ

ְרׁשּו,  דֹות 'ָחָיָתא'. ְוַרּבֹוֵתינּו ּדָ ְרּגּום ְמַיּלְ ּתַ
ֵאיָנן  ֶדה ׁשֶ ַחּיֹות ַהּשָׂ ֲהֵרי ֵהן ְמׁשּולֹות ּכְ
ֶדת: "ּגּור ַאְרֵיה" )בראשית מט, ט(,  ְצִריכֹות ְמַיּלֶ
כֹור ׁשֹורֹו" )דברים לג,  "ְזֵאב ִיְטָרף" )שם, כז(, "ּבְ
ּלֹא  ֻלָחה" )בראשית מט, כא(. ּוִמי ׁשֶ יז(, "ַאָּיָלה ׁשְ
ָך  תּוב ּכֹוְלָלן: "ָמה ִאּמְ ב ּבֹו, ֲהֵרי ַהּכָ ִנְכּתַ

ְלִבָּיא" )יחזקאל יט, ב(: 

ִחּלּוק  ְוֶזה  ָלֶהן.  ֵהיִטיב  כ-כא ׀ ַוֵּייֶטב. 

י אֹוִתּיֹות ְוָנַתן ָלּה ָוי״ו  ּתֵ ְּיסֹוָדּה ׁשְ ֵתָבה ׁשֶ ּבְ
ר ְלׁשֹון  ָאה ְלַדּבֵ ִהיא ּבָ ׁשֶ ּה, ּכְ רֹאׁשָ יּו״ד ּבְ
הּוא  ֵציֵרי ׁשֶ ַוַּיְפִעיל הּוא נֹוֵקד ֶאת ַהּיּו״ד ּבְ
דֹת";  גֹון: "ַוֵּייֶטב ֱאלִֹהים ַלְמַיּלְ ָקַמץ ָקָטן, ּכְ
ה  ִהְרּבָ ה(,  ב,  )איכה  ְיהּוָדה"  ַבת  ּבְ "ַוֶּיֶרב 
ֵאִרית" )דברי הימים  ְ ֲאִנָּיה; ְוֵכן "ַוֶּיֶגל ַהּשׁ ּתַ
ֵאִרית;  ְ ְנבּוַזְרֲאָדן, ֶהְגָלה ֶאת ַהּשׁ ב׳ לו, כ( ּדִ

"ַוֶּיֶפן ָזָנב ֶאל ָזָנב" )שופטים טו, ד( — ִהְפָנה 
ל ֵאּלּו ְלׁשֹון ִהְפִעיל ֶאת  ַהְּזָנבֹות זֹו ָלזֹו. ּכָ
ַוִּיְפַעל  ְלׁשֹון  ר ּבִ הּוא ְמַדּבֵ ֲאֵחִרים. ּוְכׁשֶ
גֹון: "ַוִּייַטב  ִחיִרק, ּכְ הּוא נֹוֵקד ַהּיּו״ד ּבְ
ֵעיָניו" )ויקרא י, כ( — ְלׁשֹון הּוַטב; ְוֵכן "ַוִּיֶרב  ּבְ

ָהָעם" )להלן פסוק כ( — ָרָבה ָהָעם; "ַוִּיֶגל 
ְיהּוָדה" )מלכים ב׳ כה, כא( — ָגָּלה ְיהּוָדה; "ַוִּיֶפן 
ָנה ְלָכאן ּוְלָכאן.  ּכֹה ָוכֹה" )להלן ב, יב( — ּפָ
ב, ַוֵּיֶרד, ַוֵּיֵצא, ְלִפי  יֵבִני: ַוֵּיֶלְך, ַוֵּיׁשֶ ׁשִ ְוַאל ּתְ
ֲהֵרי ַהּיּו״ד  ל ֵאּלּו, ׁשֶ ְזָרָתן ׁשֶ ֵאיָנן ִמּגִ ׁשֶ
ֶהן: ָירֹד, ָיצֹא, ָילְֹך, ָיׁשֹב, ַהּיּו״ד  ְיסֹוד ּבָ
דֹת.  ית ּבֹו: ַוֵּייֶטב ֱאלִֹהים ַלְמַיּלְ ִליׁשִ אֹות ׁשְ
י  ּתֵ ים" — ּבָ ּתִ ַמהּו ַהּטֹוָבה? "ַוַּיַעׂש ָלֶהם ּבָ
ים:  ּתִ ּבָ רּוִיין  ּקְ ׁשֶ ה ּוְלִוָּיה ּוַמְלכּות,  ֻהּנָ ּכְ
ֶלְך"  ית ַהּמֶ ית ה׳ ְוֶאת ּבֵ "ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ
ה ּוְלִוָּיה ִמּיֹוֶכֶבד, ּוַמְלכּות  ֻהּנָ )מלכים א׳ ט, א(; ּכְ

ֶכת סֹוָטה )דף יא  ַמּסֶ ְדִאיָתא ּבְ ְרָים, ּכִ  ִמּמִ
ע״ב(: 

ּנֹוַלד  ַזר. יֹום ׁשֶ כב ׀ ְלָכל ַעּמֹו. ַאף ֲעֵליֶהם ּגָ

ה ָאְמרּו לֹו ִאְצַטְגִניָניו: ַהּיֹום נֹוָלד ְוֵאין  מֹׁשֶ
ָרֵאל,  ְצַרִים ִאם ִמִּיׂשְ ָאנּו יֹוְדִעים ִאם ִמּמִ
ִים, ְלִפיָכְך  ּמַ ּסֹופֹו ִלְלקֹות ּבַ ְורֹוִאין ָאנּו ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ְצִרים, ׁשֶ ַזר אֹותֹו ַהּיֹום ַאף ַעל ַהּמִ ּגָ
'ַהִּיּלֹוד  ֶנֱאַמר  ְולֹא  ַהִּיּלֹוד"  ן  ַהּבֵ ל  "ּכָ
ּסֹופֹו  ָלִעְבִרים'. ְוֵהם לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ

ִלְלקֹות ַעל ֵמי ְמִריָבה:

ַוּ֣יֹאֶמר  ֔דֹת  ַיּלְְ מְְ ַלֽ ִי֙ם  ַר֙ ־־־ִמצְְְ ֶלךְְְ ֶמֽ א  ָר֤ ַוִּיקְְְ   ים׃ ָלִדֽ ַהיְְְ

ים׃  ָלִדֽ ֶאת־ַהיְְְ ַחֶּי֖יןָ  ר ַהֶּז֑ה ַוּתְְ ָב֣ ן ַהּדָ יֶת֖ ּוַע ֲעׂשִ ן ַמּד֥ ָלֶה֔

ִרּ֖יֹת  צְְְ ים ַהּמִ ֛ ׁשִ י ֧לֹא ַכּנָ ֣ ֔עֹה ּכִ רְְְ דֹ֙ת ֶאל־־־־־ּפַ ַיּלְְ מְְ ַהֽ ןָ  רְְְ ַוּתֹאַמ֤

ֶ֖דת  ַיּלֶ מְְ ן ַהֽ ֧בֹוא ֲאֵלֶה֛ ֶרם ּתָ ֶט֨ ה ּבְְ ּנָ י־־־־־ָח֣יֹות ֵה֔ ֽ ִרּ֑יֹת ּכִ ִעבְְְ ָהֽ

֖מּו  ַוַּיַֽעצְְְ ֶרב ָהָע֛ם  ַוִּי֧ ֑דֹת  ַיּלְְ ַלֽמְְ ים  ֱאלִֹה֖ ַוֵּי֥יֶטב  ָיָלֽדּו׃  וְְ

ַוַּיַ֥עׂש  ים  ֱאלִֹה֑ ֶאת־־־ָהֽ ֖דֹת  ַיּלְְ מְְ ַהֽ ֥אּו  רְְ י־־־־־יָֽ ֽ ּכִ י  ִה֕ ַויְְְ ֽאֹד׃  מְְ

ן  ֣ ל־ַהּבֵ ּכָָ ֹו ֵלא֑מֹר  ל־ַעּמ֖ כָָ ֔עֹה לְְ רְְְ ּפַ ַצ֣ו  ַויְְְ ים׃  ֽ ּתִ ּבָ ם  ָלֶה֖

ַחּֽיּון׃ ת ּתְְ ֖ ל־ַהּבַ כָָ הּו וְְ ִליֻכ֔ ׁשְְְ ֙אָֹר֙ה ּתַ ֹוד ַהיְְְ ַהִּיּל֗

שני

׳ויעש להם בתים׳ בהשראת פסוק זה זיהו 
חכמים את המיילדות עם נשים ידועות: 
ומרים - אחותו  יוכבד - אמו של משה, 

)סוטה יא ע״ב(. מיוכבד יצא בית הכהונה, 
יהודה, שמהם  יצאו ראשי שבט  וממרים 

קם בית המלוכה של דוד המלך. 

>כא<

הילוד   השח ומ הבן  כל  לאמר  עמו  לכל  פרעה  ׳ויצו 
היאֹרה תשליֻכהו׳ גם פקודה זו לא היתה 
בגדר הוראה רשמית המתירה את דמם של 

ילדי העברים במצרים, ולא נוסחה כפקודת 
הריגה ישירה )רמב״ן(. 

>כב<

הן לא רק יילדו אותם, אלא אף טיפלו בילדים שהיו נתונים בסכנה.9 

ָבר ַהֶּזה,  יֶתן ַהּדָ דֹת, ַוּיֹאֶמר ָלֶהן: ַמּדּוַע ֲעׂשִ יח ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ

ַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים? לא דווח לי שהילדים מתים בהמוניהם, ומכאן  ַוּתְ
שלא מילאתן את פקודתי. 

מוסרית  אינה  שפקודתו  המלך  כנגד  לטעון  יכלו  לא  המיילדות 
ַוּתֹאַמְרןָ  או אינה חוקית.  יט בשל מעמדו הרם הן נקטו תירוץ — 
ְצִרּיֹת ָהִעְבִרּיֹת, הנשים העבריות  ים ַהּמִ ׁשִ י לֹא ַכּנָ ְרעֹה: ּכִ דֹת ֶאל ּפַ ַהְמַיּלְ
ה. הן מלאות  י ָחיֹות ֵהּנָ שונות מן הנשים המצריות המוָּכרות לך — ּכִ
חיוניות. הנשים המצריות מפונקות וחלושות, ולכן פעמים רבות הן 
עייפות ואינן מצויות בהכרה מלאה בעת הלידה. לעומתן, הנשים 
ְוָיָלדּו,  ֶדת —  ַהְמַיּלֶ ֲאֵלֶהן  בֹוא  ּתָ וְבֶטֶרם  ופעילות,  העבריות ערניות 
ועל כן איננו יכולות לעשות דבר. הוולדות מגיעים לידינו רק לאחר 

שאמותיהם ראו אותם. 

כ במצרים המלך לא היה רק שליט בלתי מוגבל, אלא נחשב בעיני 

עמו כאל או כחצי אל אפילו בחייו. על כן הסירוב לציית להוראתו 
דֹת.  ַלְמַיּלְ ֱאלִֹהים  ַוֵּייֶטב   — ִלבן  אומץ  על  כשכר  ביותר.  חריג  היה 
זו  ולא  לא התמעט,  הילדים  ְמאֹד. מספרם של  ַוַּיַעְצמּו  ָהָעם  ַוִּיֶרב 
דֹת ֶאת ָהֱאלִֹהים —  י ָיְראּו ַהְמַיּלְ בלבד — הוא גדל עוד ועוד.  כא ַוְיִהי ּכִ
נכבדות  גדולות,  למשפחות  הפכו  ים. משפחותיהן  ּתִ ּבָ ָלֶהם  ַוַּיַעׂש 

ומיוחסות.10 

באמצעות  מה שביקש  את  לעשות  הצליח  לא  כב כיוון שפרעה 

ַהִּיּלֹוד  ן  ַהּבֵ ל  ּכָ ֵלאמֹר:  ַעּמֹו  ְלָכל  ישירות  ְרעֹה  ּפַ ַוְיַצו   — המיילדות 
ַחּיּון. בין שהדבר הוסדר  ּתְ ת  ַהּבַ ְוָכל  ִליֻכהּו,  ׁשְ ּתַ ַהְיאָֹרה   — לעברים 
ומּוסד בבירוקרטיה המצרית, ובין שההוראה הופנתה לכל המוצא 
ילד קטן בין העברים — כל תינוק עברי נדון להטבעה מידית ביאור. 
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פרק ב

ה  ּנָ רּוׁש ָהָיה ִמּמֶ ת ֵלִוי. ּפָ ח ֶאת ּבַ א ׀ ַוִּיּקַ

ּה  ה ּבָ ְרעֹה ְוֶהֱחִזיָרּה ְוָעׂשָ ֵזַרת ּפַ ֵני ּגְ ִמּפְ
ִנִּיים. ְוַאף ִהיא ֶנֶהְפָכה ִלְהיֹות  ִלּקּוִחין ׁשְ
ָנה ָהְיָתה;  ים ׁשָ לֹׁשִ ַנֲעָרה. ּוַבת ֵמָאה ּוׁשְ
ין ַהחֹומֹות,  בֹוָאם ְלִמְצַרִים ּבֵ ּנֹוְלָדה ּבְ ׁשֶ
ָּיְצאּו ָהָיה  ם, ּוְכׁשֶ הּו ׁשָ ּתַ ר ִנׁשְ ּוָמאַתִים ְוֶעׂשֶ
ּנּו  ָרה ִמּמֶ ְתַעּבְ ּנִ ׁשֶ ָנה — ּכְ מִֹנים ׁשָ ן ׁשְ ה ּבֶ מֹׁשֶ
ים, ְוקֹוֵרא אֹוָתּה  לֹׁשִ ת ֵמָאה ּוׁשְ ָהְיָתה ּבַ

ת ֵלִוי':  'ּבַ

ִית  א ַהּבַ ּנֹוַלד ִנְתַמּלֵ ׁשֶ י טֹוב הּוא. ּכְ ב ׀ ּכִ

ּלֹו אֹוָרה:  ּכֻ

ָלּה  נּו  ּמָ ׁשֶ ִפינֹו.  ַהּצְ עֹוד  ָיְכָלה  ג ׀ ְולֹא 

ֶהֱחִזיָרּה, ְוִהיא ְיָלַדּתּו  ְצִרים ִמּיֹום ׁשֶ ַהּמִ
ַהּיֹוֶלֶדת  ׁשֶ ֶאָחד,  ְויֹום  ים  ֳחָדׁשִ ה  ָ ּשׁ ְלׁשִ
ְדקּו  ּבָ ְוֵהם  ִעין,  ִלְמֻקּטָ יֹוֶלֶדת  ְבָעה  ְלׁשִ
ְלׁשֹון  ִמי ּבִ ָעה: ּגֶֹמא. ּגֶ ׁשְ ַאֲחֶריָה ְלסֹוף ּתִ
ָנה, ּוְבַלַעז יונ"ק, ְוָדָבר ַרְך הּוא ְועֹוֵמד  ִמׁשְ
ֵחָמר ּוַבָּזֶפת. ֶזֶפת  ה: ּבַ ְפֵני ַרְך ּוִבְפֵני ָקׁשֶ ּבִ
ּלֹא ָיִריַח אֹותֹו  ֵדי ׁשֶ ְפִנים, ּכְ חּוץ ְוִטיט ִמּבִ ִמּבַ
ּסּוף. הּוא  ם ּבַ ׂשֶ ל ֶזֶפת: ַוּתָ יק ֵריַח ַרע ׁשֶ ַצּדִ
ַלַעז, ְודֹוֶמה לֹו: "ָקֶנה  ְלׁשֹון ֲאַגם, רושי״ל ּבְ

ָוסּוף ָקֵמלּו" )ישעיה יט, ו(: 

ְקָרא  ַהּמִ ָסֵרס  ַהְיאֹר.  ַעל  ה ׀ ִלְרחֹץ 

ְרעֹה ַעל ַהְיאֹור  ּפַ ת  ּבַ ֶרד  ַוּתֵ הּו,  ּוָפְרׁשֵ
ַהְיאֹור,  ֵאֶצל  ַהְיאֹר.  ַיד  ַעל  ּבֹו:  ִלְרֹחץ 
מֹו: "ְראּו ֶחְלַקת יֹוָאב ֶאל ָיִדי" )שמואל  ּכְ

ה  ֖ ָ ִאׁשּ ַהר ָהֽ ֥ י׃ ַוּתַ ת־־־־־ֵלִוֽ ח ֶאת־־־־־ּבַ ֖ י ַוִּיּקַ ית ֵלִו֑ ֣ יׁש ִמּבֵ ַוֵּיֶ֥לךְְְ ִא֖

ה  ֥ לֹׁשָ ֵנ֖הּו ׁשְְ ּפְְ צְְְ י־־־֣טֹוב ֔הּוא ַוּֽתִ ֶרא אֹתֹ֙ו ּכִ ֤ ן ַוּתֵ ֑ ֶלד ּבֵ ֣ ַוּתֵ

ֶֹמא  ַבת ּג֔ ֣ ח־־־־־לֹ֙ו ּתֵ ּקַֽ ֽ ִפינֹו֒ ַוּתִ ָל֣ה עֹו֮ד ַהּצְְ לֹא־־־ָיֽכְְ ים׃ וְְ ָרִחֽ יְְ

ם  ׂשֶ ֥ ֶלד ַוּתָ ּה֙ ֶאת־־־ַהֶּי֔ ם ּבָ ׂ֤שֶ ר ּוַבָּזֶ֑פת ַוּתָ ֵחָמ֖ ה ַבֽ ָר֥ מְְ חְְְ ַוּתַ

ה  ֵדָע֕ ָר֑חֹק לְְ ֥ב ֲאחֹ֖תֹו ֵמֽ ַתּצַ ֽ ֽאֹר׃ ַוּתֵ ַפ֥ת ַהיְְְ ּוף ַעל־־־ׂשְְ ּס֖ ּבַ

֔אֹר  ֣חֹץ ַעל־־־ַהיְְְ עֹ֙ה ִלרְְְ רְְְ ת־־־ּפַ ֶרד ּבַ ֤ ַוּתֵ ה ֽלֹו׃  ֖ ַמה־־־ֵּיָֽעׂשֶ

ָב֙ה  ֶרא ֶאת־־־ַהּתֵ ֤ ַוּתֵ ֑אֹר  ַהיְְְ ֖כֹת ַעל־־־ַי֣ד  ֽהֹלְְ יָה  ַנֲֽערֶֹת֥ וְְ

ב

גומא

  השח ומ

  העולם

לוי  בת  את  ויקח  לוי  מבית  איש  ׳וילך 
יתבררו  בן׳ בהמשך  ותלד  האשה  ותהר 
דודתו,  את  שנשא  עמרם   - זהויותיהם 
יוכבד. לאחר מתן תורה נאסר זיווג כזה. 

לא  משה,  בלידת  ממוקד  כיוון שהכתוב 
נזכרים בו שני הילדים שנולדו להם קודם 
שנולד משה, )כפי שיתברר להלן ו,כ. ראו 

ראב״ע(.

ב,ב<

ראשית קורותיו של משה
פרק ב פס' א–כב

בניהם, מתאר הכתוב את  גזרת הריגת  כדי  ישראל עד  על רקע הידרדרות מצבם של 
קורותיו של מי שעתיד להושיעם. 

הולדתו של משה נעוצה בבחירה בהולדה ובחיים חרף הנסיבות הקשות. באופן פרדוכסלי 
מי שיגאל את ישראל ממצרים יגדל בביתו של מי שביקש לגזור עליהם כליה. את כוחו 
להושיע את אחיו הנאנקים בסבלותיהם אולי ישאב הן מן הביוגרפיה שלו — מן העובדה 
ורגיש כלפי  והן מתכונתו האישית — אדם שלבו פתוח  גדל כבן חורין,11  שהוא עצמו 

הנאנקים בסבלותיהם.

ת ֵלִוי, בת ראש  ח ֶאת ּבַ ית, משבט ֵלִוי, ַוִּיּקַ פרק ב  א ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ
כבר עם  י טֹוב הּוא.  ֶרא אֹתֹו ּכִ ן. ַוּתֵ ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ָ ַהר ָהִאּשׁ השבט.  ב ַוּתַ
ֵנהּו, אמו הסתירה אותו  ְצּפְ לידתו נראה הילד מיוחד או מושלם.12 ַוּתִ
ה ְיָרִחים, חודשים.  ג משעבר זמן  לֹׁשָ בעקבות הגזרה על הבנים ׁשְ
ִפינֹו, להחביאו, משום שכשגדל קולו התחזק והיה  ְולֹא ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ
עלול להסגירו באוזני סוכני המלך או באוזני מלשינים אחרים, ועל כן 
נשקפה לו סכנת חיים. כיוון שהאשה לא נכנעה לגזרה, היא עשתה 
ַבת ּגֶֹמא, תיבה העשויה מקליעתם  ח לֹו ּתֵ ּקַ מעשה חריג ומורכב — ַוּתִ
ְחְמָרה ַבֵחָמר  של קנים הצומחים ביאור. ולשם איטומה ממים — ַוּתַ
ּה ֶאת  ּבָ ם  ׂשֶ ַוּתָ ּוַבָּזֶפת. ציפתה אותה בפנים בחמר ובחוץ בזפת,13 

ַפת ַהְיאֹר.  ּסּוף, בין קני הסוף הגדלים ַעל ׂשְ ם ּבַ ׂשֶ ַהֶּיֶלד. ַוּתָ

ב ֲאחֹתֹו הגדולה, שהיתה צעירה מאוד.14 ֵמָרחֹק, ְלֵדָעה ַמה  ַתּצַ ד ַוּתֵ

ה לֹו. היא לא יכלה לעשות דבר כנגד הגזרה, אך היא עקבה כדי  ֵּיָעׂשֶ
לדעת מה יקרה לילד. אולי מפני ייחודו של התינוק הזה ציפו ממנו 

לגדולות, והיא ביקשה לראות אם הציפיות יתממשו. 

ְרעֹה מארמונה, ִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹר, ְוַנֲערֶֹתיָה,  ת ּפַ ֶרד ּבַ ה באותו זמן — ַוּתֵ

משרתותיה הְֹלכֹת ַעל ַיד ַהְיאֹר לרחוץ במימיו, או ללוות ולשרת את 
היה  ַהּסּוף. המראה  תֹוְך  ּבְ ָבה  ַהּתֵ ֶאת  ֶרא בת פרעה  ַוּתֵ בת המלך. 

ּגֶֹמא )שם מדעי: Cyperus papyrus(, מין 
 4-5 עד  מגיע  גובהו  בנהרות.  הגדל  קנה 

מטרים. השתמשו בו לקליעת סלים, להכנת 
מחצלות, חבלים וסנדלים ולבניית סירות.
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בת פרעה ומשה לא ידוע בת כמה היתה בת השח ומ
פרעה, אך מן הסתם היתה בוגרת דיה. ייתכן 
שהעניין שגילתה בילד נבע מרחמיה כלפיו. 
אולי הגיעה לאוזניה השמועה על גזרתו של 
אביה, אבל כאמור, נראה שלא היה זה חוק 
רצונו של המלך  ביטוי  וממשי, אלא  גלוי 
בלבד. אולי דווקא בהיותה בתו של המלך 

בלא  בארמון  ישבה  היא  מנותקת;  היתה 
בדיוק מה מתרחש מחוץ לכתליו.  לדעת 
מספיק  המציאות  את  הכירה  זאת  בכל 
הוא  בתיבה  הבוכה  להבחין שהילד  כדי 
עברי, כפי שיסופר מיד, וכי נשקפת לו סכנה, 
עליו. אפשרות אחרת  כך חמלה  ומשום 
היא שעצם מציאתו של ילד היא שעוררה 

ב,ו<

ַּיד ָהָאָדם  ׁש, ׁשֶ ב׳ יד, ל(, ְוהּוא ְלׁשֹון ָיד ַמּמָ

"ֹהְלכֹת"  ָאְמרּו,  ְוַרּבֹוֵתינּו  לֹו.  ְסמּוָכה 
חּו  ּמִ ְלׁשֹון ִמיָתה, הֹוְלכֹות ָלמּות ְלִפי ׁשֶ
ה ָלנּו ִלְכּתֹב:  י ָלּמָ תּוב ְמַסְּיָען, ּכִ ּה. ְוַהּכָ ּבָ
ֶאת  ֲאָמָתּה.  ֶאת  ֹהְלכֹת"?:  "ְוַנֲערֶֹתיָה 
ְרׁשּו ְלׁשֹון ָיד, ֲאָבל  ְפָחָתּה. ְוַרּבֹוֵתינּו ּדָ ׁשִ
ֵקד  ְקּדּוק ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָהָיה לֹו ְלִהּנָ ְלִפי ּדִ
ְרׁשּו "ֶאת  ה, ְוֵהם ּדָ גּוׁשָ ָתּה' ֵמ״ם ּדְ 'ַאּמָ
ָתּה ַאּמֹות  ָבה ַאּמָ ְרּבְ ּתַ  ֲאָמָתּה" — ֶאת ָיָדּה, ְוִנׁשְ

ה:  ַהְרּבֵ

ְרֵאהּו. ֶאת ִמי ָרֲאָתה? "ֶאת  ח ַוּתִ ְפּתַ ו ׀ ַוּתִ

ָרֲאָתה ִעּמֹו  ׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו, ׁשֶ ַהֶּיֶלד", ֶזהּו ּפְ
ַנַער:  ה ַנַער ּבֶֹכה. קֹולֹו ּכְ ִכיָנה: ְוִהּנֵ ׁשְ

ֶהֱחִזיַרּתּו ַעל ִמְצִרּיֹות  ז ׀ ִמן ָהִעְבִרּיֹת. ׁשֶ

ָהָיה ָעִתיד  ה ִלינֹק ְולֹא ָיַנק, ְלִפי ׁשֶ ַהְרּבֵ
ִכיָנה:  ְ ר ִעם ַהּשׁ ְלַדּבֵ

ְזִריזּות ְוַעְלמּות  ֶלְך ָהַעְלָמה. ָהְלָכה ּבִ ח ׀ ַוּתֵ

ֶעֶלם:  ּכְ

ַמה  ָיְדָעה  ְולֹא  ָאה  ִנְתַנּבְ ט ׀ ֵהיִליִכי. 

יִכי:  ּלִ ָאה, ֵהי ׁשֶ ְתַנּבְ ּנִ

֙ח  ּתַ פְְְ ַוּתִ ָה׃  ֶחֽ ּקָ ַוּתִ ּה  ַל֥ח ֶאת־־־־־ֲאָמָת֖ ׁשְְְ ַוּתִ ּוף  ֣תֹוךְְְ ַהּס֔ ּבְְ

יו  ָעָל֔ ֣מֹל  חְְְ ַוּתַ ּבֶֹכ֑ה  ה־־־־־ַנַ֖ער  ִהּנֵ וְְ ֶלד  הּו ֶאת־־־־־ַהֶּי֔ ֵא֣ רְְְ ַוּתִ

ת־־־ ֹאֶמר ֲאחֹתֹ֮ו ֶאל־־־ּבַ ים ֶזֽה׃ ַוּת֣ ִר֖ ִעבְְְ י ָהֽ ֵד֥ ֹאֶמר ִמַּילְְְ ַוּת֕

ִרּ֑יֹת  ִעבְְְ ן ָהֽ ֶקת ִמ֖ ה ֵמיֶנ֔ ֣ ָ ֙ ִאׁשּ אִתי ָלךְְְ ָקָר֤ ךְְְ וְְ ֵאֵל֗ עֹ֒ה ַהֽ רְְְ ּפַ

ֵלִ֑כי  ֖עֹה  רְְְ ת־־־־־ּפַ ּבַ ּה  ֹאֶמר־־־־־ָל֥ ַוּתֽ ָל֖ךְְְ ֶאת־־־־־ַהָּיֶֽלד׃  ֵתיִנ֥ק  וְְ

ּה  ָל֣ ֹאֶמר  ַוּת֧ ם ַהָּיֶֽלד׃  א ֶאת־־־־־ֵא֥ ָר֖ קְְְ ַוּתִ ה  ָמ֔ ַעלְְְ ֙ ָהֽ ֶלךְְְ ַוּתֵ֙

ַוֲֽאִנ֖י  י  ִל֔ הּו  יִנִק֣ ֵהֽ וְְ יִכי ֶאת־־־־־ַהֶּיֶ֤לד ַהֶּז֙ה  ֗עֹה ֵהיִל֜ רְְְ ת־־־ּפַ ּבַ

ל  ֣ ּדַ הּו׃ ַוִּיגְְְ ִניקֵֽ ה ַהֶּיֶ֖לד ַוּתְְ ֛ ָ ִאׁשּ ח ָהֽ ֧ ּקַ ךְְְ ַוּתִ ָכֵר֑ ן ֶאת־־־־־ׂשְְ ֣ ֶאּתֵ
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ֶחָה — את  ּקָ ַלח ֶאת ֲאָמָתּה, המשרתת שלה,15 ַוּתִ ׁשְ חריג, ועל כן — ַוּתִ
ְרֵאהּו ֶאת ַהֶּיֶלד שבתיבה,  ח בת פרעה את התיבה ַוּתִ ְפּתַ התיבה.  ו ַוּתִ
ְחמֹל  ה ַנַער, בן קטן16 ּבֶֹכה, משום שהיה רעב או מסיבה אחרת. ַוּתַ ְוִהּנֵ
ָעָליו ַוּתֹאֶמר: ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה. אולי שיערה כי אשה מצרית לא 
היתה משאירה תינוק במקום כזה, ואולי זיהתה שהוא עברי בשל 

תווי פניו או צבע עורו. 

ז מן הסתם נוצרה מהומה סביב התינוק. אחותו, שעמדה עד כה 

והתקרבה  התיבה,  סביב  הבנות  התקהלות  את  ראתה  מרחוק, 
ה ֵמיֶנֶקת  ָ ְרעֹה: ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאּשׁ ת ּפַ אליהן. ַוּתֹאֶמר ֲאחֹתֹו ֶאל ּבַ
את  החזיקה  פרעה  בת  כנראה  ַהָּיֶלד?  ֶאת  ָלְך  ְוֵתיִנק  ָהִעְבִרּיֹת,  ִמן 
הילד על ידיה, אך לא יכלה להשתיק את בכיו. הוא היה קטן מכדי 
להזינו באוכל, והיא לא יכלה להיניק אותו. אם רצתה להשאיר עמה 
את הילד, הרי היתה צריכה למצוא מינקת. אחותו הציעה מינקת 
עברייה, לאו דווקא משום שהילד עברי, אלא משום שהעבריות הן 
כוח עבודה זול, במיוחד לאור העובדה שהרבה ילודים הומתו על 

ידי המצרים, ועל כן בוודאי ישמחו בעבודה זו. 

ת  ח בת פרעה היתה אדישה לזהותה של המינקת — ַוּתֹאֶמר ָלּה ּבַ

ְרעֹה: ֵלִכי.  ּפַ

ֶלְך ָהַעְלָמה הצעירה, שגם אם מזהים אותה עם מרים, לא ידוע  ַוּתֵ
ְקָרא ֶאת ֵאם  ההפרש המדויק בין גילה לבין גיליהם של אחיה. ַוּתִ
ַהָּיֶלד. המעשה המתבקש מכל הבחינות, שכן אמו עכשיו מסוגלת 

להיניק, ובת פרעה אינה מכירה אותה. 

ְרעֹה: ֵהיִליִכי, הוליכי, קחי ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה, ְוֵהיִנִקהּו  ת ּפַ ט ַוּתֹאֶמר ָלּה ּבַ

ֵאם הילד קיבלה אותו לידיה, כילד שבת  ָכֵרְך.  ׂשְ ן ֶאת  ֶאּתֵ ַוֲאִני  ִלי, 
פרעה מעוניינת בו — וכך היה מוגן מגזרת פרעה. היא תטפל בו 
ִניֵקהּו.  ה ַהֶּיֶלד ַוּתְ ָ ח ָהִאּשׁ ּקַ כמו קודם לכן, ואף תקבל שכר הנקה. ַוּתִ

חשה  והיא  למוצאו,  קשר  בלא  אותה, 
 כאילו נשלח אליה התינוק משמים באופן 

מכוון.
ְּבֵני ִּבְתָיה ַבת ַּפְרעֹה מפורטים בפסוק סתום 
מדברי הימים א׳ )ד,יח(. חכמים זיהו אותה 
יג  )מגילה  אותה  ושיבחו  פרעה,  בת  עם 
ילדים  לה  היו  אם  יודעים  איננו  ע״א(. 

אליהם.  יחסה  היה  מה  כן,  ואם  נוספים; 
גם אם היו לה ילדים אחרים, היא התקשרה 
במיוחד לילד הזה. בת פרעה חשה שמאחר 
שהיא זו שגילתה אותו, אליה הוא נשלח. 
המיוחדת שתתגלה  לאישיותו  קשר  בלי 
מאוחר יותר, מבחינתה הוא היה ילד פלא 

מעצם הווייתו.
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יּה", הּוא ְלׁשֹון הֹוָצָאה  ַחְלּתֵ יִתהּו. "ׁשְ י ׀ ְמׁשִ

יִניָתא ֵמֲחָלָבא"  ַחל ּבִ ִמׁשְ י: "ּכְ ָלׁשֹון ֲאַרּמִ ּבְ
יִתהּו" ְלׁשֹון  )ברכות ח ע״א(. ּוְבָלׁשֹון ִעְבִרי "ְמׁשִ

מֹו: "לֹא ָימּוׁש" )יהושע א, ח(,  ֲהִסירֹוִתיו, ּכְ
רֹו ְמַנֵחם.  ְך ִחּבְ "לֹא ָמׁשּו" )במדבר יד, מד(; ּכָ
ֶרת ָמׁש ְוָימּוׁש,  ְחּבֶ ֵאינֹו ִמּמַ ַוֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ
ה, ּוְלׁשֹון הֹוָצָאה הּוא;  ְזַרת ָמׁשָ א ִמּגִ ֶאּלָ
ים" )שמואל ב׳ כב, יז(.  ִים ַרּבִ ִני ִמּמַ ְוֵכן: "ַיְמׁשֵ
ֵכן לֹוַמר  ֶרת ָמׁש, לֹא ִיּתָ ְחּבֶ ִאּלּו ָהָיה ִמּמַ ׁשֶ
ר ֵיָאֵמר  ֲאׁשֶ א 'ֲהִמיׁשִֹתיהּו', ּכַ יִתיהּו', ֶאּלָ 'ְמׁשִ
יבִֹתי', ּוִמן  ב 'ֲהׁשִ ִמן ָקם 'ֲהִקימִֹתי', ּוִמן ׁשָ
י  ּתִ מֹו: "ּוַמׁשְ יהּו', ּכְ ּתִ א 'ֲהִביאִֹתי'; אֹו 'ַמׁשְ ּבָ
יִתי'  ֶאת ֲעוֹן ָהָאֶרץ" )זכריה ג, ט(. ֲאָבל 'ָמׁשִ
ד  ּה ְמֻיּסָ ּלָ ּפַֹעל ׁשֶ ָבה ׁשֶ ְזַרת ּתֵ א ִמּגִ ֵאינֹו ֶאּלָ
ה,  ָנה, ָעׂשָ ה, ּבָ גֹון: ָמׁשָ ָבה, ּכְ סֹוף ַהּתֵ ֵה״א ּבְ ּבְ
י  ַעְלּתִ ֶהם ּפָ ָּיבֹוא לֹוַמר ּבָ ׁשֶ ָנה, ּכְ ִצָּוה, ּפָ
יִתי,  מֹו: ָעׂשִ ְמקֹום ֵה״א, ּכְ בֹא ַהּיּו״ד ּבִ ּתָ

ִניִתי, ִצִּויִתי:  ִניִתי, ּפָ ּבָ

ַתב )לעיל פסוק  ָבר ּכָ ה. ַוֲהלֹא ּכְ ל מֹׁשֶ יא ׀ ַוִּיְגּדַ

י  ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ ל ַהֶּיֶלד"? ָאַמר ַרּבִ י( "ַוִּיְגּדַ
ה,  ִני ִלְגֻדּלָ ֵ ִאְלַעאי, ָהִראׁשֹון ְלקֹוָמה ְוַהּשׁ
ִסְבלָֹתם.  יתֹו: ַוַּיְרא ּבְ ְרעֹה ַעל ּבֵ הּו ּפַ ּנָ ּמִ ׁשֶ
ָנַתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו ִלְהיֹות ֵמֵצר ֲעֵליֶהם: ִאיׁש 
ָרֵאל,  ה ַעל ׁשֹוְטֵרי ִיׂשְ ִמְצִרי. נֹוֵגׂש ָהָיה, ְמֻמּנֶ

ם:  ֶבר ִלְמַלאְכּתָ רֹות ַהּגֶ ְוָהָיה ַמֲעִמיָדם ִמּקְ
ה ִאיׁש ִעְבִרי. ַמְלֵקהּו ְורֹוֵדהּו; ּוַבְעָלּה  ַמּכֶ

ּה,  ְבִרי ָהָיה, ְוָנַתן ֵעיָניו ּבָ ת ּדִ לֹוִמית ּבַ ל ׁשְ ׁשֶ
יתֹו ְוהּוא ָחַזר  ְיָלה ֶהֱעִמידֹו ְוהֹוִציאֹו ִמּבֵ ּוַבּלַ
הּוא  ְסבּוָרה ׁשֶ ּתֹו, ּכִ ִית ּוָבא ַעל ִאׁשְ ְוִנְכַנס ַלּבַ
ָבר,  ּדָ יׁש ּבַ ְעָלּה. ְוָחַזר ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ְוִהְרּגִ ּבַ
ָבר ָהָיה  ּדָ יׁש ּבַ ִהְרּגִ ָרָאה אֹותֹו ִמְצִרי ׁשֶ ּוְכׁשֶ

ל ַהּיֹום:  הּו ְורֹוֵדהּו ּכָ ַמּכֵ

לֹו  ה  ָעׂשָ ֶמה  ָרָאה  ָוכֹה.  ּכֹה  יב ׀ ַוִּיֶפן 

ׁשּוטֹו  ֶדה. ּוְלִפי ּפְ ּשָׂ ה לֹו ּבַ ִית ּוֶמה ָעׂשָ ּבַ ּבַ
י ֵאין ִאיׁש. ָעִתיד ָלֵצאת  ָמעֹו: ַוַּיְרא ּכִ ַמׁשְ ּכְ

ֵּיר:  ִּיְתּגַ ּנּו ׁשֶ ִמּמֶ

ָתן ַוֲאִביָרם, ֵהם  ים ִעְבִרים. ּדָ ֵני ֲאָנׁשִ יג ׀ ׁשְ

מֹ֙ו  א ׁשְְ ָר֤ קְְְ ן ַוּתִ ֵב֑ ִהי־־־־־ָלּ֖ה לְְ ֔עֹה ַוֽיְְְ רְְְ ַבת־־־־־ּפַ הּו֙ לְְ ִבֵא֙ ֶלד ַוּתְְ ַהֶּי֗

ים  ָּיִמ֣ ּבַ ׀  י  ִה֣ ַויְְְ הּו׃  יִתֽ ׁשִ ִים מְְ ֖ י ִמן־־־־־ַהּמַ ֥ ּכִ ֹאֶמר  ַוּת֕ ה  מֹׁשֶ֔

֙א  ם ַוַּירְְְ לָֹת֑ ִסבְְְ א ּבְְ יו ַוַּי֖רְְְ ֙ה ַוֵּיֵצ֣א ֶאל־־־־־ֶאָח֔ ל מֹׁשֶ ֤ ּדַ ם ַוִּיגְְְ ָהֵה֗

ָו֔כֹה  ּכֹ֙ה  ַוִּיֶ֤פן  יו׃  ֶאָחֽ ֵמֽ י  ִר֖ ֥ה ִאיׁש־־־ִעבְְְ י ַמּכֶ ִר֔ יׁש ִמצְְְ ִא֣

ֽחֹול׃ ּבַ ֵנ֖הּו  מְְ ַוִּֽיטְְְ י  ִר֔ צְְְ ֙ ֶאת־־־ַהּמִ ַוַּיךְְְ יׁש  ִא֑ ין  ֵא֣ י  ֣ ּכִ א  רְְְ  ַוַּי֖

ים  ֑ ִנּצִ ים  ִר֖ ִעבְְְ ים  ֥ ֵנֽי־־־ֲאָנׁשִ ׁשְְ ֛ה  ִהּנֵ וְְ י  ִנ֔ ֵ ַהׁשּ ּ֣יֹום  ּבַ  ַוֵּיֵצ֙א 

שלישי

המים  מן  כי  ותאמר  משה  שמו  ׳ותקרא 
למשה  ניתן  בלידתו  משיִתהו׳ מן הסתם 
שם אחר, )ראו מגילה יג ע״א(, אך במשך 
חייו נקרא בשם שנתנה לו בת פרעה. )ראו 

מגילה יג ע״א; ויקרא רבה א,ג(. 
בשם  לילד  קראה  פרעה  שבת  תמוה 
השם  מדרש  שאף   - לכך  ומעבר  עברי, 
שאמרה היה על דרך העברית: מֶֹׁשה... ִּכי 
ְמִׁשיִתהּו. על כן היו שאמרו כי  ַהַּמִים  ִמן 
השם משה אינו אלא צורה עברית של שם 
מצרי שפירושו מים, או שבת פרעה קראה 

לו בשם ששורשו היה ׳משה׳, ושמשמעו 
היאור׳,  ׳זרע  או  המים׳  ׳ילד  במצרית 
כלומר בנם של מי היאור, שהיו מקודשים 
בעיני המצרים ושהיו מקור חייהם. נראה 
אלא  דומה,  בעברית  המלים  שמשחק 
ְמִׁשיִתהּו,  למלה  מתייחס  הוא  שבעברית 
ואילו במקור המצרי, קראה לו בת פרעה 

על שם המים - ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו. 

׳ויגדל משה ויצא אל אחיו׳ באופן פרדוקסלי 
מלך מצרים, שביקש להשמיד את כל ילדי 

>ב,יא<>ב,י<

העברים, הוא שגידל בביתו שלו ילד עברי.   השח ומ
הילד, שגדל בארמון כאחד מבני המשפחה, 
לא ידע בבהירות לאיזו משפחה השתייך. 
להניח  יש  אך  עמום,  דבר־מה  זכר  אולי 
שכשאמו גידלה אותו, ואף מאוחר יותר, 
אם הצליחה לשמור אתו על קשר בהיותו 
בבית פרעה, היא לא סיפרה לו שהוא בנה. 
את זהותו המדויקת עליו לגלות בעצמו. 
כל  מה שעובר  עבר משה את  זה  במובן 
נער מתבגר - אבל בצורה דרמטית הרבה 
יותר: היה עליו למצוא את זהותו ולברר 

את השתייכותו.
כדרכו של הסיפור המקראי, בלא תיאורים 
רגשיים החושפים ישירות את חוויותיו של 
משה, עולה מן העלילה שלמרות שמשה 
הוא  בית המלך,  ובתוך  בין המצרים  גדל 
שלא  אף  שבחוץ.  אחיו  אל  קשור  חש 
הכירם ובקושי ידע לדבר בשפתם - מלבד 
אולי זיכרונות עמומים של הלשון הזאת 
הם  שאלה  הרגיש   - ינקותו   מתקופת 

אחיו.

אחד  עברי׳ לפי  איש  מכה  מצרי  ׳איש 
המדרשים, הכאה זו באה לאחר שהמצרי 
)ראו  עברי.  אותו  של  אשתו  את  אנס 
שמות רבה א,כח; רש״י על אתר(. לאמתו 
סיבות  אחר  בחיפוש  צורך  אין  דבר,  של 
בעברי  מצרי  של  להתעללותו  מסוימות 
שהרי העברים היו משועבדים, והמצרים 
חשו חופשיים להתעלל בהם כרצונם. על 

כן האיש העברי לא ניסה להתגונן. 

׳ויך את המצרי ויטמנהו בחול׳ מעשהו של 
בבית  שגדל  כיוון  לדמותו.  אופייני  משה 
ומעבר לכך,  בידו.  המלך, חש שהסמכות 
הוא נחן ברגישות עמוקה לצדק. שנאתו 
לעוול, שתחזור ותתגלה גם בהמשך חייו, 
הראשון: ההתעללות  לביטויה  כאן  באה 
ומתוך כך  השרירותית עוררה את כעסו, 
פעל. עם זאת, משה לא נהג בפזיזות. הוא 
ידע שהכאת איש עברי אינה יכולה להוות 
עילה לתביעה משפטית במצרים, ועל כן 

נזהר והתאמץ להסתיר מעשיו.

ב,יב<ב,יא<

לטפל  מינקת  שאינה  אשה  גם  יכלה  וכשנגמל  ַהֶּיֶלד,  ל  י ַוִּיְגּדַ

היא התקשרה  ְלֵבן.  הילד הזה  ָלּה  ַוְיִהי  ְרעֹה,  ּפַ ְלַבת  ִבֵאהּו  ַוּתְ בו — 
ה, ַוּתֹאֶמר, והסבירה את השם:  מֹו מֹׁשֶ ְקָרא ׁשְ אליו ואימצה אותו. ַוּתִ

יִתהּו.  ִים ְמׁשִ י ִמן ַהּמַ ּכִ

אף על פי שמשה גדל אצל בת פרעה, כבן האצולה המצרית הגבוהה, 
כנראה  ה,  ל מֹׁשֶ ַוִּיְגּדַ ָהֵהם  ָּיִמים  ּבַ ידע שמוצאו עברי.  יא ַוְיִהי  הוא 
בשנות העשרה שלו,17 ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו, מתוך סקרנות ומתוך הזדהות, 
שכן ביקש להכיר את קבוצת המוצא שלו, העברים, שמפאת מעמדם 
בסבל  ִסְבלָֹתם.  ּבְ ַוַּיְרא  מצרים.  מלך  לחצרו של  הגיעו  לא  הנחות 
ֵמֶאָחיו העבריים, שעתה  ִעְבִרי  ִאיׁש  ה  ַמּכֶ ִמְצִרי  ִאיׁש  ַוַּיְרא  שסבלו. 
י  משה הזדהה עמם.   יב ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה, משה פנה לכאן ולכאן, ַוַּיְרא ּכִ
ֵאין ִאיׁש. המקום נראה לו מבודד — אם כי כנראה לא בדק היטב, 
ְצִרי, והרג אותו בדרך נס או הודות  כמו שנראה להלן — ַוַּיְך ֶאת ַהּמִ
חֹול, וחשב  לחוסן רוחו וגופו.18 לאחר מכן — ַוִּיְטְמֵנהּו, קבר אותו ּבַ

שבכך נגמר העניין. 

ִני אל אחיו, שאותם עדיין  ֵ ּיֹום ַהּשׁ יג משה חזר הביתה — ַוֵּיֵצא שוב ּבַ

ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ה  ְוִהּנֵ הם משפחתו.  כי  רק חש  אלא  היטב,  הכיר  לא 
זה;  זה את  כנראה הם לא רק העליבו  ים, מתקוטטים.  ִנּצִ ִעְבִרים 

יא

יב

יג
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׳ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר׳ משה פנה השח ומ
כה וכה ולא ראה אדם, אך ייתכן שבסביבה 
ראו  אלא שכאשר  נוספים,  אנשים  נכחו 
התחבאו  העברי,  את  מכה  המצרי  את 
וצפו במתרחש ממקום מחבואם. לחלופין, 
עד אחד לאירוע בוודאי נשאר - העברי 
המוכה. אדם זה נותר אולי פצוע, אך יצא 
חי מן התקרית. אפשר שהוא שסיפר עליה 
ואברבנאל(.  יצחק  עקדת  )ראו  לאחרים. 
דיווח  טובות  כוונות  מתוך  הסתם  מן 
בהתרגשות על הנס שאירע לו כשהופיע 

את  והרג  המלך  המצרי מחצר   - העברי 
שבקרב  סביר  עליו.  שהתנפל  המצרי 
ההגנה התפשט  וחסרי  המוכים  העבדים 
אל  הגיע  וכך  ובמהירות,  בקלות  הסיפור 
העברי המכה. ברם, בפיו של אדם אלים 
זה כבר לא התלווה אל הסיפור כל רגש 
של התפעלות, הערצה או כבוד כלפי משה. 
ואולי משה ירא משום שנודע לו דבר אחר: 
אם ביום הראשון הציל איש מאחיו שהיה 
הרי  אלים,  מצרי  ידי  על  ומוכה  מדוכא 
עברים.  שני  בין  תגרה  מול  עמד  שעתה 

ב,יד<

ה  ים. ְמִריִבים: ָלּמָ ן: ִנּצִ הֹוִתירּו ִמן ַהּמָ ׁשֶ
ע  הּו ִנְקָרא ָרׁשָ ּלֹא ִהּכָ י ׁשֶ ה. ַאף ַעל ּפִ ַתּכֶ

מֹוְתָך:  ע ּכְ ֲהָרַמת ָיד: ֵרֶעָך. ָרׁשָ ּבַ

ַנַער:  עֹוְדָך  ַוֲהֵרי  ְלִאיׁש.  ְמָך  ׂשָ יד ׀ ִמי 

אן ָאנּו ְלֵמִדים  ה אֵֹמר. ִמּכָ ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ

ה.  מֹׁשֶ ַוִּייָרא  ֹפָרׁש:  ַהּמְ ם  ֵ ּשׁ ּבַ ֲהָרגֹו  ׁשֶ
ָרָאה  ַאג לֹו ַעל ׁשֶ ְפׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו, ּדָ ּכִ
ה  יָלטֹוִרין, ָאַמר: ֵמַעּתָ ִעים ּדֵ ָרֵאל ְרׁשָ ִיׂשְ ּבְ
ֵאל: ָאֵכן נֹוַדע  א ֵאיָנם ְראּוִיין ְלִהּגָ ּמָ ׁשֶ
ָבר  ָמעֹו. ּוִמְדָרׁשֹו, נֹוַדע ִלי ַהּדָ ַמׁשְ ָבר. ּכְ ַהּדָ

ָרֵאל  ֵמּהַ ָעָליו, ֶמה ָחְטאּו ִיׂשְ ָהִייִתי ּתָ ׁשֶ

ֲעבֹוַדת  ים ּבַ ְבִעים ֻאּמֹות ִלְהיֹות ִנְרּדִ ל ׁשִ ִמּכָ
ֵהם ְראּוִיים ְלָכְך:  ֶרְך, ֲאָבל רֹוֶאה ֲאִני ׁשֶ ּפֶ

ָעָליו:  ינּו  ִהְלׁשִ ֵהם  ְרעֹה.  ּפַ ַמע  טו ׀ ַוִּיׁשְ

ה. ְמָסרֹו ְלקֹוְסִטיָנר  ׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֹׁשֶ ַוְיַבּקֵ

ָאַמר  ְלָטה ּבֹו ַהֶחֶרב, הּוא ׁשֶ ְלָהְרגֹו, ְולֹא ׁשָ
ְרעֹה" )להלן יח, ד(:  ֵלִני ֵמֶחֶרב ּפַ ה: "ַוַּיּצִ מֹׁשֶ
ֵּוג לֹו  ְזּדַ ּנִ ֵאר. ָלַמד ִמַּיֲעקֹב ׁשֶ ב ַעל ַהּבְ ַוֵּיׁשֶ

ֵאר:  ִזּוּוגֹו ִמן ַהּבְ

לֹו  ּוֵפַרׁש  ֶהן,  ּבָ ׁשֶ ַרב  ִמְדָין.  טז ׀ ּוְלכֵֹהן 

ֶאת  ֵמֶאְצָלם:  ְוִנּדּוהּו  ָזָרה  ֵמֲעבֹוָדה 

יׁש  ִא֨ ָך֞ לְְ מְְ ֽ י ׂשָ ּ֠יֹאֶמר ִמ֣ ָך׃ ַו֠ ֖ה ֵרֶעֽ ה ַתּכֶ ע ָלּ֥מָ ָרׁשָ֔  ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ָלֽ

ּתָ  גְְְ ר ָהַר֖ ֥ ֲאׁשֶ ֽ ר ּכַ ה אֵֹמ֔ ֣ ִנ֙י ַאּתָ ֵג֙ רְְְ הָָ לְְ ינּו ַהֽ ׁשֵֹפ֙ט ָעֵל֔ ֤ר וְְ ׂשַ

ר׃  ָבֽ ע ַהּדָ ר ָאֵכ֖ן נֹוַד֥ ַוּיֹאַמ֔ ֙ה  א מֹׁשֶ ַוִּייָר֤ י  ִר֑ צְְְ ֶאת־־־ַהּמִ

ֲה֣רֹג ֶאת־־־ ַלֽ ׁש  ֖ ַבּקֵ ַויְְְ ה  ַהֶּז֔ ר  ָב֣ עֹ֙ה ֶאת־־ַהּדָ רְְְ ּפַ ַמ֤ע  ַוִּיׁשְְְ

ָי֖ן  ֶרץ־־־ִמדְְְ ֶאֽ ּבְְ ב  ַוֵּיׁ֥שֶ ֔עֹה  ֵנ֣י ַפרְְְ ֙ה ִמּפְְ ח מֹׁשֶ ַר֤ ַוִּיבְְְ ה  ֑ מֹׁשֶ

֣בֹאָנה  ֑נֹות ַוּתָ ַבע ּבָ ֣ ָי֖ן ׁשֶ ן ִמדְְְ כֵֹה֥ ר׃ ּולְְְ ֵאֽ ב ַעל־־־ַהּבְְ ַוֵּיׁ֥שֶ

  השח ומ

  העולם

עתה התחוור למשה שגם העברים עצמם 
אינם חפים מאלימות ומפשע. לא פשוט לו 
להיווכח בפנים הללו של אחיו. ביתר שאת 
מהדברים שהפנה  זאת  ללמוד  היה  יכול 
שלשאלתו:  אפשר  המכה.  האיש  אליו 
ֶאת  ָהַרְגָּת  ַּכֲאֶׁשר  ֹאֵמר  ַאָּתה  ַהְלָהְרֵגִני 
לא  אותי  מרומז:  איום  גם  נלווה  ַהִּמְצִרי, 
תוכל להרוג כך. יש מי שרואה את מעשיך, 
והוא ידאג לטפל בך. )ראו שמות רבה א,ל(.

היו שבטים  מדין׳ המדיינים  בארץ  ׳וישב 

נוודים שעסקו במסחר. הם חיו באזורים 
מזרחה  למחצה,  קבוע  ביישוב  מסוימים 
נמלט מהשלטונות  כנען. כשמשה  לארץ 
המדבר,  נוודי  אל  ברח  הוא  המצריים, 
לא   - לחוק  רב  ניתן משקל  לא  שאצלם 
שלא  ובוודאי  שלהם,  השלטון  לצווי 

לפקודות מטעם מדינות אחרות.
נראה כי בין בריחתו של משה ממצרים עד 
לבואו למדין עבר זמן רב. במקורות שונים 
קורותיו  בדבר  אגדיים  סיפורים  מופיעים 

של משה במשך כל הימים הללו. 

>ב,טו<

ֶאֶרץ ִמְדָין אין זיהוי ודאי לגבי תחומה. היו 
ששיערו שכללה את כל דרום הנגב, מצפון 
לערבה.  שממזרח  הרכסים  ואת  לאילת 

אחרים זיהו אותה עם אזור צפון חיג׳אז׳, 
שבו שכנה עיר ששמה מדיין )כיום אלבדע׳, 

כ-120 ק”מ מדרום לאילת(.

>ב,טו<

למֶּכה, למתנפל:  ע,  ָלָרׁשָ ַוּיֹאֶמר  לפחות אחד מהם הכה את חברו, 
ה ֵרֶעָך?!  ה ַתּכֶ ָלּמָ

ר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּו, שאתה  ְמָך, מינה אותך ְלִאיׁש ׂשַ יד ַוּיֹאֶמר המֶּכה: ִמי ׂשָ

של  ומעמד  שררה  לך  שאין  מכיוון  אותי?!  לשפוט  לנכון  מוצא 
שופט — מה אתה יכול לעשות לי?! אכן, אני מודע לכוחך — ַהְלָהְרֵגִני 

ְצִרי?!  ר ָהַרְגּתָ ֶאת ַהּמִ ֲאׁשֶ ה אֵֹמר, מתכוון, ּכַ ַאּתָ

ָבר. משה חשש מפני שידע שלא  ַהּדָ נֹוַדע  ָאֵכן  ַוּיֹאַמר:  ה  ַוִּייָרא מֹׁשֶ
והנה  ראה את מעשיו,  לא  לו שאיש  היה  ונדמה  החוק,  לפי  נהג 

מתברר שהדבר נודע. 

להכות  הפסיק  אולי  עברי  אותו  ַהֶּזה.  ָבר  ַהּדָ ֶאת  ְרעֹה  ּפַ ַמע  טו ַוִּיׁשְ

את רעהו, אך לא שתק, ודבר המעשה הגיע לאוזני פרעה. לא ידוע 
כיצד התייחס פרעה לאסופי שהביאה בתו אל ביתו. ייתכן שהיה 
סובלני כלפיו, כסובלנותו של הורה כלפי גור חתולים שמביא ילדו 
מן השוק. על כן כששמע שהילד שגידל בביתו, הסתבך בעניינים 
ה. הוא ביקש להשמידו, כפי שאולי היה  ׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֹׁשֶ כאלו — ַוְיַבּקֵ
הורה מגיב כלפי חיית המחמד של בנו לאחר שהתברר כי החלה 
ֶאֶרץ ִמְדָין, השוכנת  ב ּבְ ֵני ַפְרעֹה, ַוֵּיׁשֶ ה ִמּפְ להזיק לסביבתה. ַוִּיְבַרח מֹׁשֶ
במדבריות חצי־האי ערב, כנען או עבר הירדן הדרומי. כיוון שהיה 
ֵאר, שהיא מקום מפגש לא פורמלי.  ב ַעל ַהּבְ זר גמור במקום — ַוֵּיׁשֶ

נֹות, שהיו רועות את צאנו, מכיוון שלא  ַבע ּבָ טז ּוְלכֵֹהן הדת של ִמְדָין ׁשֶ

יד

טו

טז
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שידאמ רושומ תדה

יתרו, השח ומ עם  אותו  שזיהו  רעואל היו 
מדין.  וככהן  משה  כחותן  להלן  שיופיע 
א;  יתרו  מכילתא  ד,יח;  ג,א;  להלן  )ראו 
זה, השמות  זיהוי  שמות רבה א,לב(. לפי 
בחייו.  שונות  תקופות  הולמים  השונים 
אין  אך  עברי,  נשמע  רעואל  אמנם השם 
בהכרח;  שמו  מוצא  על  לרמוז  כדי  בכך 

אברהם  מצאצאי  הם  שהמדיינים  כיוון 
דמיון  קיים  כה,ב(,  בראשית  )ראו  אבינו 
בין שמותיהם לשמות בני משפחת יעקב. 
כי  פירשו  אחרים  כה,ד(.  בראשית  )ראו 
רעואל היה אביו של יתרו, כלומר סבן של 
הרועות הללו. )ראו יונתן, ראב״ע, רמב״ן 
ורשב״ם. ובעניין זה אמרו בספרי בהעלותך 

ב,יח<

ִים  ַהּמַ ְמרּוצֹות  ֵרכֹות  ּבְ ֶאת  ָהְרָהִטים. 

ָאֶרץ:  ָהֲעׂשּויֹות ּבָ

ּדּוי:  ֵני ַהּנִ יז ׀ ַוְיָגֲרׁשּום. ִמּפְ

הּוא ִמַּזְרעֹו  יר ּבֹו ׁשֶ ן. ִהּכִ ה ֶּזה ֲעַזְבּתֶ כ ׀ ָלּמָ

ִלְקָראתֹו:  עֹוִלים  ִים  ַהּמַ ׁשֶ ַיֲעקֹב,  ל  ׁשֶ
ָמא  ם; ּכְ א ַאַחת ִמּכֶ א ִיּשָׂ ּמָ ְויֹאַכל ָלֶחם. ׁשֶ

ר הּוא  ֶחם ֲאׁשֶ י ִאם ַהּלֶ ְדַאּתְ ָאַמר: "ּכִ
אֹוֵכל" )בראשית לט, ו(: 

ַתְרּגּומֹו. ְודֹוֶמה לֹו: "הֹוֶאל  כא ׀ ַוּיֹוֶאל. ּכְ

ָנא ְוִלין" )שופטים יט, ו(, "ְולּו הֹוַאְלנּו" )יהושע ז, 
ר" )בראשית יח, לא(. ּוִמְדָרׁשֹו,  י ְלַדּבֵ ז(, "הֹוַאְלּתִ
י  ְדָין ּכִ ּלֹא ָיזּוז ִמּמִ ע לֹו ׁשֶ ּבַ ְלׁשֹון ָאָלה, ִנׁשְ

ְרׁשּותֹו:  ִאם ּבִ

֥צֹאן  ֖קֹות  ַהׁשְְְ ים לְְ ָהִט֔ רְְ אָנ֙ה ֶאת־־־ָה֣ ַמּלֶ֙ ַוּתְְ ָנה  ֶל֗ דְְְ ַוּתִ

ן  ָע֔ ַוּ֣יֹוׁשִ ֙ה  ם מֹׁשֶ ַוָּי֤קָָ ּום  ֲרׁש֑ גָֽ ַוֽיְְְ ים  רִֹע֖ ַוָּי֥בֹאּו ָהֽ ן׃  ֲאִביֶהֽ

ן ַוּ֕יֹאֶמר  ל ֲאִביֶה֑ עּוֵא֖ ֕בֹאָנה ֶאל־־־־־רְְ קְְְ ֶאת־־־־־צֹאָנֽם׃ ַוּתָ ַוַּיׁ֖שְְְ

יָל֖נּו  י ִהּצִ ִר֔ יׁש ִמצְְְ ןָ ִא֣ רְְְ ֹא ַהּֽיֹום׃ ַוּתֹאַמ֕ ן ּב֖ ֥ ּתֶ ַהרְְְ ּוַע ִמֽ ַמּד֛

ֹאן׃  קְְְ ֶאת־־־ַהּצֽ ַוַּיׁ֖שְְְ נּו  ָל֔ ֤לֹה ָדָל֙ה  ַגם־־־ּדָ וְְ ים  רִֹע֑ ִמַּי֣ד ָהֽ

יׁש  ן ֶאת־־־ָהִא֔ ֣ ּתֶ ה ֶּז֙ה ֲעַזבְְְ ַאּ֑יֹו ָלּ֤מָ יו וְְ ֹנָת֖ ַוּ֥יֹאֶמר ֶאל־־־ּבְְ

יׁש  ֶבת ֶאת־־־ָהִא֑ ֣ ה ָלׁשֶ ֖ ֥יֹאַכל ָלֶֽחם׃ ַוּ֥יֹוֶאל מֹׁשֶ ן ֖לֹו וְְ ֶא֥ ִקרְְְ

א ֶאת־־־ ָר֥ ן ַוִּיקְְְ ֶלד ּבֵ֔ ֣ ה׃ ַוּתֵ ֽ מֹׁשֶ ֹו לְְ ה ִבּת֖ ן ֶאת־־־ִצּפָֹר֥ ֛ ַוִּיּתֵ

ִרָּיֽה׃ כְְְ ֶרץ נָָ ֶא֖ יִתי ּבְְ ֣ר ָהִי֔ ר ּגֵ י ָאַמ֔ ֣ ֹם ּכִ ׁש֑ ֽרְְ ֖מֹו ּגֵ ׁשְְ

רהט

 כ: “מלמד שהתינוקות קוראים לאבי אביהן   השח ומ
אבא״(. 

גם  היה  מדין  כהן  היו ששיערו שרעואל 
יז  בפסוק  מן המסופר  אך  פוליטי,  מנהיג 
תקיף.  היה  לא  בקהילה  נראה שמעמדו 
חכמים שיערו כי אמונותיו חרגו מן המקובל 

משום  כהן  להיות  שחדל  או  בקהילתו, 
שמות  )ראו  הרווחת.  באמונה  שפקפק 
לא  כזה  כהן  על אתר(.  רש״י  א,לב;  רבה 
היה רצוי במקום מגוריו. במקום להתפרנס 
מן הכהונה, התפרנס עתה מצאנו, כשאר 

הנוודים. )ראו חזקוני(.

אָנה ֶאת ָהְרָהִטים,  ַמּלֶ ְדֶלָנה מים מן הבאר ַוּתְ בֹאָנה ַוּתִ היה עשיר, ַוּתָ
קֹות צֹאן ֲאִביֶהן.  השקתות שמהן הצאן שותה, ְלַהׁשְ

ָען. שוב התגלתה רגישותו  ה ַוּיֹוׁשִ יז ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים ַוְיָגְרׁשּום. ַוָּיָקם מֹׁשֶ

הגבוהה של משה כלפי עוול. למרות שלא הכיר את הבנות הללו 
כלל, הגיב לעוולה שנעשתה לעיניו.19 ולא רק הושיע אותן, אלא גם — 
ְק ֶאת צֹאָנם. חרף היותו זר גמור השתדל לסייע ככל שהיה יכול.  ַוַּיׁשְ

ֶאל  בֹאָנה  ַוּתָ  — ניהלו שיחה ארוכה עם משה  יח הבנות הללו לא 

ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן. 

ן ּבֹא ַהּיֹום? משֵאלתו ניכר כי גירוש הבנות בידי  ַוּיֹאֶמר: ַמּדּוַע ִמַהְרּתֶ
הרועים לא היה מאורע חד־פעמי. בדרך כלל היו מאחרות לשוב 
לביתן, משום שהיו ממתינות עד לאחר שהרועים השקו את צאנם. 

אביהן כנראה לא יכול היה לעשות הרבה למענן. 

לבוש  או שהיה  דיבר אתן מצרית  כנראה  ִמְצִרי.  ִאיׁש  יט ַוּתֹאַמְרןָ: 

בבגדים מצריים. בתור מדייניות, לא יכלו לעמוד על ההבדלים הדקים 
יָלנּו ִמַּיד  בינו לבין מי שנולד לעם המצרי. מכל מקום האיש הזר ִהּצִ

ְק ֶאת ַהּצֹאן.  לֹה ָדָלה ָלנּו, ַוַּיׁשְ ָהרִֹעים, ְויתר על כן, ַגם ּדָ

נלחם  שהזר  לאחר  הוא?  היכן  ְוַאּיֹו?  נָֹתיו:  ּבְ ֶאל  רעואל  כ ַוּיֹאֶמר 

ָהִאיׁש?!  ֶאת  ן  ֲעַזְבּתֶ ֶּזה  ה  ָלּמָ הצאן,  בהשקיית  לכן  וסייע  בעבורכן 
ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם. בוודאי הוא ממתין ליד הבאר לפתוח בשיחה 

עם אדם. לפחות הזמינו אותו לאכול עמנו. 

שהרי  ָהִאיׁש,  ֶאת, עם  ֶבת  ָלׁשֶ ה  מֹׁשֶ רצה,21  או  כא ַוּיֹוֶאל, החליט20 

קיבלו אותו יפה, ואולי גם משום אישיותם של המארחים.22 מסתבר 
ן ֶאת ִצּפָֹרה ִבּתֹו  שהיו למארח גם סיבות נוספות לקבלת משה — ַוִּיּתֵ
ֶאֶרץ  ר ָהִייִתי ּבְ י ָאַמר: ּגֵ ְרׁשֹם ּכִ מֹו ּגֵ ן, ַוִּיְקָרא ֶאת ׁשְ ֶלד ּבֵ ה.  כב ַוּתֵ ְלמֹׁשֶ

ָנְכִרָּיה — כלומר גר ָׁשם.23 
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ותעל השח ומ ויזעקו  ויאנחו...  מצרים  מלך  ׳וימת 
ישראל  בני  חי  המלך  עוד  שְועתם׳ כל 
בתוך  נתונים  היו  אך  והוכו,  בפרך  עבדו 
והיו  שופטים  במצרים  היו  מסוים.  סדר 
שוטרים שחלקם היו עבריים, כך שהיתה 
והם  מסוימת,  אוטונומיה  ישראל  לבני 
השלימו עם חייהם הקשים. עם מותו של 
המלך עברו הצרות את גבול הסבל שלהם, 
ולראשונה החלו לבכות ולהתפלל. צעקתם 

זו היא שהיפכה את המצב.

אינו  המדבר׳ ִמְדָּבר  אחר  הצאן  את  ׳וינהג 
זהה לציה או לישימון. בשל טיב אדמתו 
וכמות המשקעים היורדים בו אין המדבר 
מתאים לגידולים חקלאיים, אך בכל זאת 
אחת  רב.  מרעה  הגשמים  לאחר  בו  יש 
היא  ד,ב,ר  השורש  של  ממשמעויותיו 
ַהּצֹאן  ֶאת  ַוִּיְנַהג  והנהגה. )המלים  הובלה 
מתורגמות בתרגום המיוחס ליונתן - ּוְדַבר 
תהלים  ורד״ק  ראב״ע  גם  ראו  ָעָנא.  ַית 

מז,ד(. משמעותו המילולית של ִמְדָּבר היא 
אפוא המקום שאליו מוליכים את הצאן 
לרעות )ראו מלבי״ם ביאור המלים הושע 

ב,ה ותהלים ח,מ(.

׳הר האלהים חֹרבה׳ ייתכן ששני כינוייו של 
ניתנו לו  ָהֱאֹלִהים וחֵֹרב -  ַהר  הר סיני - 
ב,ד;  רבה  שמות  )ראו  יותר.  מאוחר  רק 
׳חורב׳  לשם  ביחס  אכן  אתר.  על  רש״י 
אין הדבר מוסכם. ראו פרקי דרבי אליעזר 
מא וראב״ע על אתר; שו״ת ר׳ אברהם בן 
הרמב״ם, לו(. משה הגיע להר כלשהו, שלא 
היה בולט במיוחד. עמים שונים מציירים 
את הר סיני כהר גבוה מאוד ומזהים אותו 
עם הרים הבולטים בגובהם. אולם מסורת 
ביותר,  נמוך  כהר  אותו  חכמינו מתארת 
כהתנשאות כלשהי של האדמה, שבקושי 
עשויה להיקרא הר )במדבר רבה יג,ג(. אף 
בגבעה  מדובר  כי  נראה  הזה  הסיפור  מן 

שהצאן יכול לרעות בה. 

ב,כג<
ג,א<

ְוָהָיה  ִנְצָטַרע,  ִמְצַרִים.  ֶמֶלְך  כג ׀ ַוָּיָמת 

ָדָמם:  ָרֵאל ְורֹוֵחץ ּבְ ינֹוקֹות ִיׂשְ ׁשֹוֵחט ּתִ

כד ׀ ַנֲאָקָתם. ַצֲעָקָתם, ְוֵכן: "ֵמִעיר ְמִתים 

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם.  ִיְנָאקּו" )איוב כד, יב(: ֶאת ּבְ
ִעם ַאְבָרָהם:

כה ׀ ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים. ָנַתן ֲעֵליֶהם ֵלב ְולֹא 

ֶהֱעִלים ֵעיָניו:

פרק ג

ּלֹא  ֵזל ׁשֶ ר. ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהּגָ ְדּבָ א ׀ ַאַחר ַהּמִ

דֹות ֲאֵחִרים: ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים.  ׂשְ ִיְרעּו ּבִ
ם ֶהָעִתיד:  ַעל ׁשֵ

֧חּו  נְְ ִים ַוֵּיָאֽ ַר֔ ֶלךְְְ ִמצְְְ ֙ת ֶמ֣ מָָ ַוָּי֙ ם  ים ָהֵה֗ ַרּבִ֜ ים ָהֽ ִה֩י ַבָּיִמ֨ ַויְְְ

ם  ָעָת֛ וְְְ ׁשַ ַעל  ֧ ַוּתַ ָע֑קּו  ַוִּיזְְְ ה  ֲעבָֹד֖ ִמן־־־ָהֽ ל  ָרֵא֛ ֵנֽי־־־ִיׂשְְְ  בְְ

ֶאת־־־ ים  ֱאלִֹה֖ ע  ַמ֥ ַוִּיׁשְְְ ה׃  ֲעבָֹדֽ ִמן־־־ָהֽ ים  ֱאלִֹה֖ ֶאל־־־ָהֽ

ָרָה֖ם ֶאת־־־ ִרי֔תֹו ֶאת־־־־־ַאבְְְ ֹר ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־־־ּבְְ ּכ֤ ם ַוִּיזְְְ ַנֲֽאָקָת֑

ל  ָרֵא֑ ִיׂשְְְ ֵנ֣י  ים ֶאת־־־ּבְְ א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥ ת־־־ַיֲֽעֽקֹב׃  ֶאֽ וְְ ק  ָח֥ ִיצְְְ

ה ָהָי֥ה רֶֹע֛ה ֶאת־־־֛צֹאן  ים׃    ּומֹׁשֶ֗ ַוֵּיַ֖דע ֱאלִֹהֽ

ר  ּבָ֔ דְְְ ר ַהּמִ ַה֤ג ֶאת־־־־־ַהּצֹא֙ן ַאַח֣ ָי֑ן ַוִּינְְְ ן ִמדְְְ ֖נֹו ּכֵֹה֣ ֥רֹו ֽחֹתְְ ִיתְְְ

ךְְְ יה֥וה  ַא֨ א ַמלְְְ ֵּיָר֠ ַו֠ ָבה׃  ים חֵֹרֽ ֱאלִֹה֖ ָהֽ ר  ַוָּי֛בֹא ֶאל־־־ַה֥

ג ב רביעי

זעקת ישראל מעוררת גאולה
פרק ב פס' כג–כה

מלבד  בוגר.  כאדם  ה'  בצו  אליה  ישוב  והוא  צעיר,  היה  כאשר  ממצרים  ברח  משה 
ההתרחשות על הבאר במדין ונשיאת צפורה לאשה, אין המקרא מספר על חייו ונדודיו 

של משה בפרק הזמן הארוך שעבר. 

פסוקים בודדים מייחדת התורה להחמרת מצבם של אחיו במצרים. עניין קצר זה מפרט 
את קולות הכאב של בני ישראל, שבעקבותיהם מתעוררת הגאולה שמשה יישלח לקדם 

בעניין שלאחריו. 

ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, כנראה המלך שבתו  ים ָהֵהם  כג ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרּבִ

גידלה את משה. כיוון שהעבודה נעשתה מטעם המלכות ולצרכיה, 
לרווחה  תקווה  העברים  אצל  לעורר  יכול  היה  המלך  של  מותו 
ָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה, ַוִּיְזָעקּו  כלשהי, אך אירע ההיפך –24 ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיׂשְ

ְוָעָתם, צעקתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה.  ַעל ׁשַ ַוּתַ

ִריתֹו ֶאת,  ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם, אנחתם, ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ כד ַוִּיׁשְ

אבותיהם.  כה ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת  ַיֲעקֹב,  ִיְצָחק ְוֶאת  עם ַאְבָרָהם ֶאת 
ָרֵאל, ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים, התקשר והתקרב אליהם.25  ֵני ִיׂשְ ּבְ

ההתגלות בסנה
פרק ג — פרק ד פס' יז

משה, אשר גדל בבית מלך מצרים, ושלפי אגדות מסוימות הספיק אף למלוך במדינות 
להתגלות  זכה  במדבר  מאדם  מבודד  בהיותו  צאן.  לרועה  והפך  רוָעה  נשא  אחרות, 
ִיצפה  לא   — והפעם  עמו.  אל  ולשוב  מיחידותו  לצאת  נקרא  ובה  הראשונה  האלוקית 
בסבלותם בלבד, אלא יהיה מנהיגם ומושיעם. הוא ישוב למצרים לא כאדם פרטי, ואף 
לא כשליח אישי אל פרעה; עליו לייצג את עמו כדי להוציאם ממצרים. דרכו של העם 
 אל חרותו ארוכה. דרך נפתלת זו מיועדת, בין היתר, להראות את כוחו של אלוקים בפני 

העמים.

נראה  ִמְדָין.  ּכֵֹהן  חְֹתנֹו  ִיְתרֹו  צֹאן  ֶאת  רֶֹעה  ָהָיה  ה  ג  א ּומֹׁשֶ פרק 
שהעיסוק ברעיית צאן מצא חן בעיניו שכן הוא ִאפשר לו להגות 
ר,  ְדּבָ במחשבותיו, להתפלל ולדבוק באלוקיו. ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ
משום שהמדבר הוא שטח הפקר, וכך לא יפגע הצאן ברכושו של 
איש; ועוד, במדבר לא צפויים אויבים. בתוך הילוכו שם — ַוָּיבֹא ֶאל 
ת, בלהבת  ַלּבַ ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבה, לחורב.  ב ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ּבְ

כג

כד

כה
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ב
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לעתים  באש׳ אמנם  ּבֹער  הסנה  ׳והנה 
ספונטני  באופן  לבעור  מתחיל  צמח 
את  המרכז  כלשהו  עצם  בשל  במדבר 
ובפרט  נדיר,  הדבר  אך  השמש,  קרני 

להבת  את  כאן  רואה  משה  בסנה. 
ייחודו של המראה הוא בכך  האש, אבל 
אוכלת  אינה  בסנה  הבוערת   שהאש 

אותו. 

ג,ב<

ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֵאׁש,  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ת ֵאׁש.  ַלּבַ ב ׀ ּבְ

ֵלב  ַמִים" )דברים ד, יא(, "ּבְ ָ מֹו: "ֵלב ַהּשׁ ֵאׁש ּכְ
ְתַמּה ַעל  ּתִ ְוַאל  )שמואל ב׳ יח, יד(.  ָהֵאָלה" 
ֲאֻמָלה  "ָמה  ּבֹו:  ּיֹוֵצא  ּכַ ָלנּו  ֵיׁש  י״ו,  ַהּתָ
ְולֹא  ֶנה.  ִמּתֹוְך ַהּסְ )יחזקאל טז, ל(:  ֵתְך"  ִלּבָ
ְבָצָרה"  ָאנִֹכי  "ִעּמֹו  ּום  ִמּשׁ ַאֵחר,  ִאיָלן 
ד  מֹו "לֹא ֻעּבַ ל. ֶנֱאָכל, ּכְ )תהלים צא, טו(: ֻאּכָ

ם" )בראשית ג,  ָ ח ִמּשׁ ר ֻלּקַ ּה" )דברים כא, ג(, "ֲאׁשֶ  ּבָ
כג(: 

ם:  אן ְלִהְתָקֵרב ׁשָ ג ׀ ָאֻסָרה. ִמּכָ

ְרֶזל"  ל ַהּבַ מֹו: "ְוָנׁשַ לֹף ְוהֹוֵצא, ּכְ ל. ׁשְ ה ׀ ׁשַ

ל ֵזיֶתָך" )דברים כח, מ(:  ַ ִיּשׁ י  )דברים יט, ה(, "ּכִ

קֹום:  ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא. ַהּמָ

ֶנ֙ה  ַהּסְְ ֤ה  ִהּנֵ וְְ א  רְְְ ַוַּי֗ ֶנ֑ה  ַהּסְְ ֹוךְְְ  ִמּת֣ ׁש  ת־־־ֵא֖ ַלּבַ ּבְְ יו   ֵאָל֛

ָרה־ ה ָאֻסֽ ֽל׃ ַוּ֣יֹאֶמר מֹׁשֶ֔ ֶנ֖ה ֵאיֶנּ֥נּו ֻאּכָ ַהּסְְ ׁש וְְ ֵא֔ ּבֵֹע֣ר ּבָ

ֽלֹא־־־ ּוַע  ַמּד֖ ַהֶּז֑ה  ֖דֹל  ַהּגָ ה  ֶא֥ רְְְ ֶאת־־־ַהּמַ ה  ֶא֔ ֶארְְְ וְְ ֣א  ּנָ

יו  ָר֩א ֵאָל֨ ֑אֹות ַוִּיקְְְ ר ִלרְְְ י ָס֣ ֣ ּכִ א יה֖וה  רְְְ ַוַּי֥ ֶנֽה׃  ר ַהּסְְ ַע֥ ִיבְְְ

ִֽני׃  ה ַוּ֥יֹאֶמר ִהּנֵ ֖ ה מֹׁשֶ ֥ ה ַוּ֛יֹאֶמר מֹׁשֶ ֶנ֗ ֹוךְְְ ַהּסְְ ים ִמּת֣ ֱאלִֹה֜

י  ֣ ּכִ יָך  ֶל֔ יָך֙ ֵמַע֣ל ַרגְְְ ָעֶל֙ ל־־־־־נְְ ֽ ׁשַ ב ֲה֑לֹם  ַר֣ קְְְ ַוּ֖יֹאֶמר ַאל־־־־־ּתִ

ַמת־־־־־֖קֶֹדׁש ֽהּוא׃  יו ַאדְְְ ד ָעָל֔ ֙ה עֹוֵמ֣ ֤ר ַאּתָ ֗קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ

ק  ָח֖ י ִיצְְְ ם ֱאלֵֹה֥ ָרָה֛ יָך ֱאלֵֹה֧י ַאבְְְ י ָאִב֔ ֹנִכ֙י ֱאלֵֹה֣ ַוּ֗יֹאֶמר ָאֽ

יט ֶאל־־־־־ ֖ ַהּבִ א ֵמֽ י ָיֵר֔ ֣ ּכִ יו  ָנ֔ ֙ה ּפָ ר מֹׁשֶ ֤ ּתֵ י ַיֲֽע֑קֹב ַוַּיסְְְ ֵוֽאלֵֹה֣

ְסֶנה זוהה עם עצים קוצניים, כגון השיטה   העולםהשח ומ
)שם מדעי: Acacia( והשיזף המצוי )שם 
הגדלים   )Ziziphus spina-christ מדעי: 
או  צמחים שפרותיהם  ועם  סיני;  בנחלי 
רנוג  כגון  כתומים,  או  אדומים  פרחיהם 
 ,)Loranthus acaciae :השיטים )שם מדעי
 Cynomorium :הטופל האדום )שם מדעי

מדעי:  )שם  ויחנוק המדבר   )coccineum
Cistanche tubulosa(. נראה שבתרגומים 
)שם  הפטל  עם  מזוהה  הוא  ובמדרשים 
מדעי: Rubus sanguineus(, צמח קוצני 
הגדל בנחלי סיני שֵּפרותיו אדומים. )ראו 
שמות רבה ב,ט; שבת סז ע”א; רס”ג על 

אתר(. 

>ג,ב<

לו  ֵאׁש, המלאך התגלה  ּבָ ּבֵֹער  ֶנה  ַהּסְ ה  ְוִהּנֵ ַוַּיְרא  ֶנה,  ַהּסְ ִמּתֹוְך  ֵאׁש 
ל. ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ בתור להבת אש, ְוַהּסְ

החריג  דֹל,  ַהּגָ ְרֶאה  ַהּמַ ֶאת  ְוֶאְרֶאה  א  ּנָ ָאֻסָרה  בלבו:  ה  מֹׁשֶ ג ַוּיֹאֶמר 

שונה מהאש  היתה  להבת האש שראה משה  ַהֶּזה, שהרי  והמוזר 
ראה  לא  דליקים. משה  חומרים  הזה, המאּכלת  בעולם  המוכרת 
מלאך בשלב זה, אלא רק מראה אש26 ורצה לברר ַמּדּוַע לֹא ִיְבַער, 

ֶנה.  ָּכֶלה ַהּסְ

ֶנה,  ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתֹוְך ַהּסְ י ָסר, התקרב ִלְראֹות,  ּכִ ד ַוַּיְרא ה' 

ה. ה מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר: מֹׁשֶ

ִני.  ַוּיֹאֶמר, למרות שלא ידע מיהו הקורא: ִהּנֵ

ל, חלוץ ְנָעֶליָך ֵמַעל  ְקַרב ֲהלֹם. אל תתקרב לכאן. ׁשַ ה ַוּיֹאֶמר: ַאל ּתִ

מקום  הּוא,  קֶֹדׁש  ַאְדַמת  ָעָליו  עֹוֵמד  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ י  ּכִ ַרְגֶליָך, 
השראת השכינה. עליך לעמוד ביראת הכבוד הראויה, המתבטאת 

בהסרת הנעליים.27 

ו משה התקרב יחף, ואז שמע קול שהזדהה לפניו — ַוּיֹאֶמר: ָאנִֹכי 

ֱאלֵֹהי   — הסמוך  אביך  אלוקי  רק  אינני  אבל  עמרם,  ָאִביָך,  ֱאלֵֹהי 
יט  י ָיֵרא ֵמַהּבִ ָניו, ּכִ ה ּפָ ר מֹׁשֶ ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ַוַּיְסּתֵ
ֶאל ָהֱאלִֹהים. כשנוכח לדעת שה' הוא המתגלה אליו, חדל מלהביט 
אל הלהבה מתוך יראת כבוד כלפי אלוקים28 או מתוך פחד מוות.29

פטל
)סנה?(
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ְרעֹה. ְוִאם  ָלֲחָך ֶאל ּפַ ה ְלָכה ְוֶאׁשְ י ׀ ְוַעּתָ

י",  ּתֹאַמר, ַמה ּתֹוִעיל? "ְוהֹוֵצא ֶאת ַעּמִ
ָבֶריָך ְותֹוִציֵאם:  יֹוִעילּו ּדְ

ר ִעם  יא ׀ ִמי ָאֹנִכי. ָמה ֲאִני ָחׁשּוב ְלַדּבֵ

ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ ָלִכים?: ְוִכי אֹוִציא ֶאת ּבְ ַהּמְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָּזכּו  ַמה  ֲאִני,  ָחׁשּוב  ִאם  ְוַאף 

ְצָרִים?:  ה ָלֶהם ֵנס ְואֹוִציֵאם ִמּמִ ֵּיָעׂשֶ ׁשֶ

יבֹו ַעל ִראׁשֹון  ְך. ֱהׁשִ י ֶאְהֶיה ִעּמָ יב ׀ ַוּיֹאֶמר ּכִ

ָאַמְרּתָ "ִמי  ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון: ׁשֶ
ָך  ּלְ ְרעֹה" — לֹא ׁשֶ י ֵאֵלְך ֶאל ּפַ ָאנִֹכי ּכִ
ְך״; ״ְוֶזה"  י ֶאְהֶיה ִעּמָ י, "ּכִ ּלִ ֶ י ִאם ִמּשׁ ִהיא ּכִ
י  ָך ָהאֹות ּכִ ֶנה, "ּלְ ּסְ ר ָרִאיָת ּבַ ְרֶאה ֲאׁשֶ ַהּמַ
ר  ֲאׁשֶ יל, ּכַ יָך" ּוְכַדאי ֲאִני ְלַהּצִ ַלְחּתִ ָאנִֹכי ׁשְ

ל  ִליחּוִתי ְוֵאיֶנּנּו ֻאּכָ ה ׁשְ ֶנה עֹוׂשֶ ָרִאיָת ַהּסְ
 : ַאְלּתָ ָ ּשׁ ִליחּוִתי ְוֵאיְנָך ִנּזֹוק. ְוׁשֶ ׁשְ ֵלְך ּבִ ְך ּתֵ ּכָ
ְצַרִים?  ֵּיְצאּו ִמּמִ ָרֵאל ׁשֶ ַמה ְּזכּות ֵיׁש ְלִיׂשְ
ֲהֵרי  דֹול ֵיׁש ִלי ַעל הֹוָצָאה זֹו, ׁשֶ ָבר ּגָ ּדָ
ל ַהּתֹוָרה ַעל ָהָהר ַהֶּזה  ֲעִתיִדים ְלַקּבֵ
י ֶאְהֶיה  ָבר ַאֵחר, "ּכִ ים. ּדָ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ְלסֹוף ׁשְ
ָך  ִליחּוְתָך, "ְלּ ׁשְ ְצִליַח ּבִ ּתַ ְך", "ְוֶזה" ׁשֶ ִעּמָ
ֲאִני ַמְבִטיֲחָך,  ָהאֹות" ַעל ַהְבָטָחה ַאֶחֶרת ׁשֶ
ַעְבדּון אֹוִתי ַעל  ְצַרִים ּתַ ּתֹוִציֵאם ִמּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
לּו ַהּתֹוָרה ָעָליו, ְוִהיא  ַקּבְ ּתְ ָהָהר ַהֶּזה, ׁשֶ
ָרֵאל. ְוֻדְגַמת ָלׁשֹון ֶזה  ַהְּזכּות ָהעֹוֶמֶדת ְלִיׂשְ
ָך ָהאֹות ָאכֹול  ְעָיה )לז, ל(: "ְוֶזה ּלְ יַשׁ ָמִצינּו ִבּ
ְהֶיה  ֶלת ַסְנֵחִריב ּתִ ָנה ָסִפיַח״ ְוגֹו׳, ַמּפֶ ָ ַהּשׁ
ַאְרְצֶכם  ְלָך אֹות ַעל ַהְבָטָחה ַאֶחֶרת, ׁשֶ

ִפיִחים:  רֹות ַוֲאִני ֲאָבֵרְך ַהּסְ ֲחֵרָבה ִמּפֵ

י  ֖ ַעּמִ ִנ֥י  יִתי ֶאת־־־עֳֳ ַוּ֣יֹאֶמר יה֔וה ָר֥אֹה ָרִא֛ ים׃  ֱאלִֹהֽ ָהֽ

יו  ׂשָ֔ גְְ ֽנֹ ֵנ֣י  ִמּפְְ ֙י  ּתִ עְְְ ַמ֙ ׁשָ ם  ֶאת־־־־־ַצֲֽעָקָת֤ וְְ ִים  ָר֑ ִמצְְְ ּבְְ ר  ֣ ֲאׁשֶ

ִים  ַר֗ י֣לֹו ׀ ִמַּי֣ד ִמצְְְ ַהּצִ ד לְְ יו׃ ָוֵֽאֵר֞ אָֹבֽ י ֶאת־־ַמכְְְ ּתִ עְְְ י ָיַד֖ ֥ ּכִ

ה  ָחָב֔ ֶרץ טֹוָב֙ה ּורְְְ ֶרץ ַהִהו֒א ֶאל־ֶא֤ ֲעלֹתֹ֮ו ִמן־ָהָא֣ ַהֽ לְְְ ּוֽ

י  ִחּתִ֔ ַה֣ ַנֲֽעִנ֙י וְְ ּכְְ ֤קֹום ַהֽ ָבׁ֑ש ֶאל־מְְ ת ָחָל֖ב ּודְְְ ֶרץ ָזַב֥ ֶאל־ֶא֛

ת  ֛ה ַצֲֽעַק֥ ה ִהּנֵ ַעּתָ֕ י׃ וְְ בּוִסֽ ַהיְְְ י וְְ ֖ ִחּוִ ַהֽ י וְְ ִרִּז֔ ַהּפְְ ֱאמִֹר֙י וְְ ָהֽ וְְ

ר  ֥ ַחץ ֲאׁשֶ יִת֙י ֶאת־־־־־ַהּלַ֔ ַגם־־־־־ָרִא֙ ָאה ֵאָל֑י וְְ ֣ ּבָ ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־־־־־ִיׂשְְְ ּבְְ

ֶאל־־־ ֲחָך֖  ָלֽ ׁשְְְ ֶאֽ וְְ ה  ָכ֔ ה לְְ ֣ ַעּתָ וְְ ם׃  ים אָֹתֽ ֽלֲֹחִצ֥ ִים  ַר֖ ִמצְְְ

ִים׃ ַוּ֤יֹאֶמר  ָרֽ צְְְ ל ִמּמִ ָרֵא֖ ֵנֽי־־ִיׂשְְְ י בְְ ֥ הֹוֵצ֛א ֶאת־־ַעּמִ ֑עֹה וְְ רְְְ ּפַ

י  ִכ֥ ֑עֹה וְְ רְְְ י ֵאֵל֖ךְְְ ֶאל־ּפַ ֥ י ָא֔נִֹכי ּכִ ים ִמ֣ ֱאלִֹה֔ ֙ה ֶאל־־־־־ָה֣ מֹׁשֶ

ֶי֣ה  הְְְ י־ֶאֽ ּכִ ַוּ֙יֹאֶמ֙ר  ִים׃  ָרֽ צְְְ ל ִמּמִ ָרֵא֖ ִיׂשְְְ ֵנ֥י  יא ֶאת־ּבְְ אֹוִצ֛

יֲאָך֤ ֶאת־־־־ הֹוִצֽ יָך ּבְְ ֑ ּתִ ַלחְְְ י ׁשְְ ֹנִכ֖ י ָאֽ ֥ ָך֣ ָה֔אֹות ּכִ ֶזה־־־־־ּלְְ ךְְְ וְְ  ִעּמָ֔

ר ַהֶּזֽה׃  ים ַע֖ל ָהָה֥ ֱאלִֹה֔ דּו֙ן ֶאת־־־־־ָה֣ ַעבְְְ ֽ ִים ּתַ ַר֔ צְְְ ָהָע֙ם ִמּמִ
לא   השח ומ מכיר  מכאביו׳ אלוקים  את  ידעתי  ׳כי 

רק את כאביו הגלויים של עמו, בהכאתם 
ובנגישתם של העבדים העבריים, אלא אף 
את צרותיו הנסתרות הוא יודע. השעבוד 
הזה, שלא הונחה על ידי חוקים מוגדרים, 
בערעור  כרוכים  מכאובים שהיו  גם  כלל 
המשפחה - בפירוד בין איש ואשתו ובין 

הורים לילדיהם.

׳מי אנכי׳ רבים הצביעו על כך שההשגחה 
גלגלה את הנסיבות כך שמשה  העליונה 
אלא  כלשהם,  עבדות  סממני  יפנים  לא 
באותה  שגדל  עמו  מכל  היחידי  יהיה 
תקופה כבן חורין. קרקע גידולו זו, בתוך 
בית המלוכה, היא שהעניקה לו את העוז 
ובכל זאת  להיאבק למען היושר והצדק. 
הוא לא ייחס לעצמו מעלה יתרה. התורה 
אף תעיד עליו בהמשך שהוא ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹל 
ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה )במדבר יב,ג(. 
עמוקה  מחויבות  חש משה  חייו  לאורך 
לעמו ולאלוקים. על כן כונה פעמים רבות 
ֶעֶבד ה׳ )דברים לד,ה; יהושע א,א; מלכים ב׳ 
יח,יב ועוד. פעם אחת הוא נקרא מֶֹׁשה ַעּמֹו 

)ישעיה סג,יא(, כינוי חריג הרומז לביטול 
מסיבה  העם(.  בעבור  הפרטית  אישיותו 
זו שב ושאל כבר בראשיתו: ִמי ָאֹנִכי, שכן 
חש זרות כלפי תפקידים מכובדים של ייצוג 

והנהגה. 

את  מפקיע  הנבואי  האות׳ החזון  לך  ׳זה 
התודעה  ומשגרת  הרגילים  מחייו  האדם 
שלו. במהלכו נמצא החוזה במקום אחר. 
את עומק חווייתו אי אפשר לתאר, ואף 
היא  מכך  חשובה  אך  להפריך,  ניתן  לא 
שאלת האובייקטיביות של החזון. החוויה 
לעתים קשורה למצבי נפש או חלום פרטי 
מסר  שקיבל  מי  גם  כן  ועל  החוזה,  של 
ברור בהתגלות שחווה, לא יודע תמיד מה 
תוקפו של מסר זה. מכאן נובעת חשיבותו 
של האות לאישוש אמתותה של הנבואה.

את  תעבדון  ממצרים  העם  את  ׳בהוציאך 
האלהים על ההר הזה׳ האות שמקבל משה 
מראש;  שניתן  סימן  הוא  אין  שכן  חריג 
הוא צפוי להתקיים רק בסופה של הדרך. 
יהיה  שבאמצעותו  האות  ה׳,  דברי  לפי 

ג,ז<
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ִמְצָרִים,  ּבְ ר  ֲאׁשֶ י  ַעּמִ סבל  עינוי,  ֳעִני,  ֶאת  ָרִאיִתי  ָראֹה  ה':  ז ַוּיֹאֶמר 

ֶאת  י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ בו.  המתעללים  יו  נְֹגׂשָ ֵני  ִמּפְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ַצֲעָקָתם  ְוֶאת 
ילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים והן   ַמְכאָֹביו.  ח ָוֵאֵרד, התגליתי בעולם הן כדי ְלַהּצִ
כדי ְלַהֲעלֹתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהיא, ארץ מצרים, ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶאל 
 ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. אין זו בריחה, אלא מעבר למקום טוב הרבה 
ְוַהְיבּוִסי. י  ְוַהִחּוִ ִרִּזי  ְוַהּפְ ְוָהֱאמִֹרי  י  ְוַהִחּתִ ַנֲעִני  ַהּכְ ְמקֹום  ֶאל   -  יותר 
ר  ַחץ ֲאׁשֶ ָאה ֵאָלי, ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ה ַצֲעַקת ּבְ ה ִהּנֵ ט ְוַעּתָ

ה,  ִמְצַרִים לֲֹחִצים אָֹתם. ברצוני להצילם, אך אני זקוק לשליח —  י ְוַעּתָ
ְצָרִים.  ָרֵאל ִמּמִ י ְבֵני ִיׂשְ ְרעֹה, ְואתה, הֹוֵצא ֶאת ַעּמִ ָלֲחָך ֶאל ּפַ ְלָכה ְוֶאׁשְ

ְרעֹה, ְוִכי אֹוִציא  י ֵאֵלְך ֶאל ּפַ ה ֶאל ָהֱאלִֹהים: ִמי ָאנִֹכי ּכִ יא ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

ְצָרִים?!  ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

ְך. אין אתה מתבקש לפעול בכוחך הפרטי.  י ֶאְהֶיה ִעּמָ יב ַוּיֹאֶמר ה': ּכִ

יָך. אמנם לאחר  ַלְחּתִ י ָאנִֹכי ׁשְ ָך ָהאֹות, הסימן ּכִ אינך אלא שליח. ְוֶזה ּלְ
מכן משה יקבל סימנים נוספים, אך הסימן העיקרי היה שתוך זמן 
לא רב הוא ֵידע בוודאות ששליחותו איננה דמיון או משאלת לב 
ַעְבדּון ֶאת ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר  ְצַרִים, ּתַ הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמּמִ גרידא — ּבְ

ז
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ההמבלומ  תהה

הוא השח ומ למשימה,  הוא ששלחו  בטוח שה׳ 
השליחות,  את  לבצע  הצלחתו  עצם 
עצם הגשמת הנבואה. עם זאת, התפקיד 
המוטל על משה מתייחד בכך שאין בו רק 
שליחות ומסר בלבד, אלא מצורפת אליו 
גם הבטחה. לעומת פנייתו של ה׳ לנביאים 
אחרים, שנשלחו להביא לידיעת העם מסר 
להם שהנבואה  הובטח  לא  אך  אלוקי, 
שבפיהם אכן תתבצע, שליחותו של משה 
כללה מראשיתה גם אות הקשור להבטחת 
המימוש. כבר בזמן שהתפקיד הוטל עליו, 
הובטח לו ששליחותו תתממש כשכל עמו 

יעבוד את ה׳ על ההר הזה.

אלוקים  של  שמו  שמו׳ שאלת  ׳מה 
איננה רק שאלה מעשית שנועדה לסייע 
למשה בתקשורת עם ישראל. עברו מאות 
וגם  במצרים,  ועבדות  גלות  של  שנים 
ואת  לשונם  את  ישראל שמרו  בני  אם 
מנהגיהם )ראו שמות רבה א,כח(, הידע 
היה  לא  עברם  על  בזיכרונם  שנשתמר 
ייתכן שלא ברור להם  כה עמוק. אמנם 
אם לאלוקי אבותיהם יש שם, ומהו שם 
זו תהיה שאלתם  זה, אך מסתבר שלא 
בעת  מדוכאים,  אנשים  של  הראשונה 

מבחינתו  כי  נראה  כזו.  בשורה  שיקבלו 
במעלה.  ראשונה  זוהי שאלה  של משה 
הוא עצמו רוצה לדעת תחילה מהו שם 
ה׳, אף שלא יהיה זקוק לידיעה זו לצורך 

הנהגתו המידית של העם.

העתיד  צורת  נושאת  ׳אהיה׳ לעתים 
הדקדוקית במקרא גם משמעות של הווה 
מתמשך. )ראו רש״י בראשית כד,מה, רש״י 
במדבר ט,טו ורש״י איוב א,ה(. ֶאְהֶיה איננו 
בהכרח שמו של מי שיהיה בעתיד, אלא 
ונוכחותו  תמיד, שקיומו  מי שקיים  של 
תמידיים. )ראו ר״י בכור שור(. אמנם שם 
זה אינו נמנה רשמית עם שמות הקודש 
יסודי  רמב״ם הלכות  )ראו  לכל הדעות, 
התורה ו,א–ב וכסף משנה שם(, ועם זאת, 
בכל ספרות הסוד של היהדות מראשיתה 
ח״ג  זוהר  )ראו  קדוש.  לשם  נחשב  הוא 

יא,א. וראו עוד שבועות לה ע״א(. 
בעמים אחרים מתייחסים שמות שונים 
ופעולותיהם  תפקידיהם  לפי  לאלים 
בעולם, וגם, להבדיל, כמה משמות הקודש 
היהודיים כרוכים באפיון אלוקים מבחינה 
זו או אחרת. לעומת זאת, השם הזה אינו 
כלשהו  מופע  או  לכדי תפקיד  מצומצם 

ג,יד<ג,יג<

ם  ר ֶאְהֶיה. "ֶאְהֶיה" ִעּמָ יד-טו ׀ ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

ְעּבּוד  ׁשִ ם ּבְ ר ֶאְהֶיה" ִעּמָ ָצָרה זֹו, "ֲאׁשֶ ּבְ
ל  ָאר ַמְלֻכּיֹות. ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשְ
יר ָלֶהם ָצָרה ַאֶחֶרת?  עֹוָלם, ָמה ֲאִני ַמְזּכִ
, "ּכֹה  ָצָרה זֹו! ָאַמר לֹו: ָיֶפה ָאַמְרּתָ ָּים ּבְ ּדַ

ִמי ְלעָֹלם. ָחֵסר ָוי״ו,  ְ תֹאַמר״ ְוגֹו׳: ֶזה ּשׁ
ְכָתבֹו: ְוֶזה  ֵרא ּכִ ּלֹא ִיּקָ לֹוַמר ַהֲעִליֵמהּו ׁשֶ
ִוד הּוא  דֹו ֵהיַאְך ִנְקָרא. ְוֵכן ּדָ ִזְכִרי. ִלּמְ

ְמָך ְלעֹוָלם ה׳ ִזְכְרָך ְלדֹר  אֹוֵמר: "ה׳ ׁשִ
ָודֹר" )תהלים קלה, יג(: 

ֵנ֣י  י ָב֮א ֶאל־־־־־ּבְְ ֹנִכ֣ ה ָאֽ ים ִהּנֵ֨ ֱאלִֹה֗ ה ֶאל־־־־־ָהֽ ַוּ֨יֹאֶמר מֹׁשֶ֜

ִני  ָלַח֣ ׁשְְ ֲאֽבֹוֵתיֶכ֖ם  י  ֱאלֵֹה֥ ם  ָלֶה֔ י  ֣ ּתִ ַמרְְְ ָאֽ וְְ ָרֵא֒ל  ִיׂשְְְ

ם׃ ַוּ֤יֹאֶמר  ר ֲאֵלֶהֽ ה אַֹמ֖ ֔מֹו ָמ֥ ְְ י ַמה־־־־־ׁשּ רּו־־־־־ִל֣ מְְ ָאֽ ֲאֵליֶכ֑ם וְְ

ֹה  ּכ֤ ַוּ֗יֹאֶמר  ֶי֑ה  הְְְ ר ֶאֽ ֣ ֶי֖ה ֲאׁשֶ הְְְ ה ֶאֽ ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־־מֹׁשֶ֔

ִני ֲאֵליֶכֽם׃ ַוּ֩יֹאֶמ֩ר  ָלַח֥ ֶי֖ה ׁשְְ הְְְ ל ֶאֽ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֹתאַמ֙ר ִלבְְְ

ָרֵא֒ל  ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֹה ֹתאַמ֮ר ֶאל־־־־־ּבְְ ה ּכ֣ ים ֶאל־־־־־מֹׁשֶ֗ ֨עֹוד ֱאלִֹה֜

ק  ָח֛ י ִיצְְְ ם ֱאלֵֹה֥ ָרָה֜ י ַאבְְְ ם ֱאלֵֹה֨ י ֲאֽבֵֹתיֶכ֗ יה֞וה ֱאלֵֹה֣

של ה׳. משמעותו הפשוטה היא: אני הוא   השח ומ
את  להעביר  צּווה  עצמה. משה  ההווייה 
ישראל אל ההכרה באחדותו של אלוקים. 
ראשית  דמות  אינו  הוא  ברוך  הקדוש 
בתור  כאן  מתגלה  הוא  אין  ב׳פנתיאון׳; 
שהתגלה  כפי  בלבד,  השופט  או  היוצר 
באמצעות שמותיו האחרים )למשל השם 
משה  ושלטון(.  כוח  על  מורה  ׳אלוקים׳ 
אין  שכאן  ישראל  לבני  לומר  הצטווה 
מדובר בהיבט זה או אחר של האלוהות – 
אלוקי אבותיהם הוא ההוויה עצמה. )ראו 

מורה נבוכים ח״א סג; גבורות ה׳ כה(.

׳שם  גם  המכונה  זה,  י-ה-ו-ה שם  השם 
הקודם.  לשם  בצורתו  דומה  ההוויה׳, 
המעבר אליו מן השם ׳אהיה׳ עשוי לגלם 

מעבר מלשון מדבר, ללשון נסתר – מעין 
ורשב״ם(.  ׳הארוך׳  ראב״ע  )ראו  ׳יהיה׳. 
הן  מופיעים  ב-ו׳  י׳  האותיות  חילופי 
בכמה מלים מהשורש ה,י,ה, הן בשורשים 
אחרים )כמו ח,י,ה–ח,ו,ה; י,ל,ד–ו,ל,ד. ראו 
רש״י בראשית ג,כ; רד״ק שמואל ב׳ ו,כג(. 
לפי פירוש זה, כאשר אלוקים מדבר הוא 
ואילו  ׳אהיה׳,   – ראשון  בגוף  משתמש 
כשאחרים מדברים עליו מן הראוי שיקראו 

לו בגוף שלישי - ׳יהיה׳.

היו שהדגישו בשם זה את הקיום התמידי 
היצירה  בו את  והיו שהדגישו  והמוחלט, 
וההתהוות. למרות הניסיונות הרבים להבין 
בו  הגנוזות  העמוקות  המשמעויות  את 

נותר השם מסתורי ועלום.

ג,טו<

ַהֶּזה. תגיעו לאותו הר שעליו אתה עומד עתה, ושוב אתגלה בפניך, 
אלא שאז תהיה ההתגלות ברורה ופומבית יותר. אז ינכח כאן העם 

כולו, והוא יבוא לכאן לעבוד אותי. 

י  ָרֵאל, ְוָאַמְרּתִ ֵני ִיׂשְ ה ָאנִֹכי ָבא ֶאל ּבְ ה ֶאל ָהֱאלִֹהים: ִהּנֵ יג ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

מֹו?" — ָמה  ְ ָלַחִני ֲאֵליֶכם", ְוָאְמרּו ִלי: "ַמה ּשׁ ָלֶהם: "ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ׁשְ
אַֹמר ֲאֵלֶהם? 

ר ֶאְהֶיה. ביטול השאלה — אין  ה: ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ יד ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל מֹׁשֶ

לידיעת שמי כל חשיבות,30 או: הבטחה — תמיד אהיה,31 או: 'אהיה' 
הוא שמי.32 

ָרֵאל. כאשר תדבר עם בני  ִיׂשְ ִלְבֵני  ַוּיֹאֶמר שוב אלוקים: ּכֹה תֹאַמר 
ישראל, אל תפתח בציטוט ההכרזתי והמאיים: ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. 
ביטוי זה עלול לעורר בהם פחד משום שאל ההבטחה שאהיה אתם 
תמיד, יכול להתלוות גם גוון מאיים, שהרי הופעותיו של ה' אינן 
תמיד רכות ומבשרות הקלה. על כן עדיף שתאמר לישראל: ֶאְהֶיה 
ָלַחִני ֲאֵליֶכם. כאן ברור ש'אהיה' הוא שמו של ה'. לאחר תשובתו  ׁשְ
הראשונה של אלוקים, שכללה את כל המציאות — ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה, 
וזמן, הופיעה תשובתו השנייה,  כלומר אני הוא המצוי בכל מצב 
המסתפקת במלה ֶאְהֶיה בלבד — שמשמעה — ההווייה המתמדת.

ָרֵאל, עתה יוזכר  ֵני ִיׂשְ ה: ּכֹה תֹאַמר ֶאל ּבְ טו ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאלִֹהים ֶאל מֹׁשֶ

שם נוסף: ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב 

יג

יד

טו
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שמותשמות ג

ההמבלומ  תהה

יָבה.  ָרֵאל. ְמֻיָחִדים ִליׁשִ טז ׀ ֶאת ִזְקֵני ִיׂשְ

ר לֹו  ְוִאם ּתֹאַמר ְזֵקִנים ְסָתם, ֵהיַאְך ֶאְפׁשָ
ים ִרּבֹוא?:  ִ ּשׁ ל ׁשִ ֶלֱאֹסף ְזֵקִנים ׁשֶ

ּתֹאַמר ָלֶהם  יָון ׁשֶ ְמעּו ְלקֶֹלָך. ִמּכֵ יח ׀ ְוׁשָ

ָבר ִסיָמן ֶזה  ּכְ ְמעּו ְלקֹוֶלָך, ׁשֶ ָלׁשֹון ֶזה ִיׁשְ
ָלׁשֹון ֶזה  ּבְ ָיָדם ִמַּיֲעקֹב ּוִמּיֹוֵסף ׁשֶ ָמסּור ּבְ
ֵהם ִנְגָאִלים; ַיֲעקֹב ָאַמר ָלֶהם: "ֵואלִֹהים 
קֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם" )בראשית נ, כד(, יֹוֵסף  ּפָ
קֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם"  ָאַמר ָלֶהם: "ּפָ
)שם פסוק כה(: ִנְקָרה ָעֵלינּו. ְלׁשֹון ִמְקֶרה, ְוֵכן: 

ֶרה  ר ֱאלִֹהים" )במדבר כג, ד(; "ְוָאנִֹכי ִאּקָ "ַוִּיּקָ
ּכֹה" )שם פסוק טו( — ֱאֵהא ִנְקֶרה ֵמִאּתֹו ֲהלֹם: 

ן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך. ִאם  יט ׀ לֹא ִיּתֵ

לֹוַמר,  ֵאין ֲאִני ַמְרֶאה לֹו ָיִדי ַהֲחָזָקה; ּכְ
ֵאין ֲאִני מֹוִדיעֹו ָיִדי ַהֲחָזָקה  ל עֹוד ׁשֶ ּכָ
"ָלא  ן.  ִיּתֵ לֹא  ַלֲהלְֹך:  ֶאְתֶכם  ן  ִיּתֵ לֹא 
יָך" )בראשית  ן לֹא ְנַתּתִ מֹו: "ַעל ּכֵ ּבֹוק", ּכְ ִיׁשְ
ִדי" )שם  כ, ו(, "ְולֹא ְנָתנֹו ֱאלִֹהים ְלָהַרע ִעּמָ
ים,  ן ְלׁשֹון ְנִתיָנה ֵהם. ְוֵיׁש ְמָפְרׁשִ לא, ז(, ְוֻכּלָ

ָּידֹו  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְולֹא  ֲחָזָקה",  ָיד  ּבְ "ְולֹא 
יִתי  ַלח ֶאת ָיִדי ״ְוִהּכֵ י ֵמָאז ֶאׁשְ ֲחָזָקה, ּכִ
ִמין  ּוְמַתְרּגְ כ(,  )פסוק  ְוגֹו׳  ִמְצַרִים״  ֶאת 
יף".  ּקִ ֵחיֵליּה ּתַ אֹותֹו: "ְוָלא ִמן ֳקָדם ּדְ
י ְמַנֵחם ֶנֱאַמר  ַרּבִ י ַיֲעקֹב ּבְ ל ַרּבִ מֹו ׁשֶ ְ  ִמּשׁ

ִלי: 

י  ִר֖ ֶז֥ה ִזכְְְ ם וְְ עָֹל֔ י לְְ ִמ֣ ְְ ִני ֲאֵליֶכ֑ם ֶזה־־־־־ׁשּ ָלַח֣ י ַיֲֽע֖קֹב ׁשְְ ֵוֽאלֵֹה֥

 ֤ ּתָ ַמרְְְ ָאֽ וְְ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְְְ ֵנ֣י  ֶאת־־־ִזקְְְ ּתָ֞  ַספְְְ ָאֽ וְְ ךְְְ  ֵל֣ ֹר׃  ּדֽ ֥דֹר  לְְ

י  ֱאלֵֹה֧ י  ֵאַל֔ ה  ָא֣ ִנרְְְ ֲאֽבֵֹתיֶכ֙ם  ֱאלֵֹה֤י  יה֞וה  ֲאֵלֶה֙ם 

ם  ֶכ֔ ֙י ֶאתְְְ ּתִ דְְְ ַק֙ ּפָ ֤קֹד  ּפָ ַיֲֽע֖קֹב ֵלא֑מֹר  וְְ ק  ָח֥ ִיצְְְ ם  ָרָה֛ ַאבְְְ

ֶכ֮ם  ֲעֶל֣ה ֶאתְְְ ַאֽ ר  ָוֽאַֹמ֗ ִים׃  ָרֽ ִמצְְְ ּבְְ ָלֶכ֖ם  ּוי  ָעׂש֥ ֶאת־־־־־ֶהֽ וְְ

ֱאמִֹר֙י  ָהֽ וְְ י  ִחּתִ֔ ַה֣ וְְ ַנֲֽעִנ֙י  ּכְְ ַהֽ ֶרץ  ֶאל־־־־־ֶא֤ ִי֒ם  ַר֒ ִמצְְְ ִנ֣י  עֳֳ ֵמֽ

ׁש׃  ָבֽ ת ָחָל֖ב ּודְְְ ָזַב֥ ֶרץ  י ֶאל־־־ֶא֛ בּוִס֑ ַהיְְְ וְְ י  ֖ ִחּוִ ַהֽ וְְ י  ִרִּז֔ ַהּפְְ וְְ

ֶלךְְְ  ל ֶאל־ֶמ֣ ָרֵא֜ ִיׂשְְְ י  ֵנ֨ ִזקְְְ וְְ ֩ה  ָך ּוָבאָת֡ ַאּתָ קֶֹל֑ ֖עּו לְְ מְְ ֽ ׁשָ וְְ

ה  ָר֣ ִרִּיי֙ם ִנקְְְ ִעבְְְ ם ֵאָלי֙ו יה֞וה ֱאלֵֹה֤י ָהֽ ֤ ּתֶ ַוֲֽאַמרְְְ ִים  ַר֗ ִמצְְְ

ר  ּבָ֔ דְְְ ּמִ ּבַ ָיִמי֙ם  ת  ֤לֹׁשֶ ֶרךְְְ ׁשְְ ֣ ּדֶ א  ֲלָכה־־־ּנָ֞ ה נֵֽ ַעּתָ֗ וְְ ינּו  ָעֵל֔

ן  ֥ ֽלֹא־־־־־ִיּתֵ י  ּכִ֠ י  ּתִ עְְְ ָיַד֔ ֲאִנ֣י  ַוֽ ינּו׃  ֱאלֵֹהֽ יה֥וה  ַלֽ ה  ָח֖ ּבְְ ִנזְְְ וְְ

י  ֤ ּתִ ַלחְְְ ֽ ׁשָ ה׃ וְְ ָי֥ד ֲחָזקָֽ ֖לֹא ּבְְ ֲה֑לֹךְְְ וְְ ִים ַלֽ ַר֖ ֶלךְְְ ִמצְְְ ֶכ֛ם ֶמ֥ ֶאתְְְ

ר  ֥ ֲאׁשֶ י  אָֹת֔ לְְ ִנפְְְ כֹל֙  ּבְְ ִים  ַר֔ ֶאת־ִמצְְְ י  יִת֣ ִהּכֵ וְְ ֶאת־ָיִד֙י 

חמישי

׳נלכה נא דרך שלֹשת ימים במדבר ונזבחה לה׳   השח ומ
אלהינו׳ אף על פי שמשה נשלח להוציא 
את העם ממצרים, הבקשה שנשלח להציג 
לפני פרעה עתה - צנועה יותר. בהמשך 
יסרב פרעה לאפשר לישראל לצאת אפילו 
למסע קצר כזה, ואם יסכים - יסייג את 
של  בסופו  ייכנע  כאשר  מאוד;  הסכמתו 
ובלא  מותנית,  בלתי  תהיה  כניעתו  דבר, 
שֵּידע כלל לאן מועדות פניהם ואם ישובו. 
מתוך כך מתעוררת השאלה אם הדרישה 
המצומצמת שניסח משה במפורש כאן, לא 
היתה אלא אלא תחבולה שנועדה להסתיר 
מפרעה את כוונתם האמתית של ישראל – 
השחרור המלא ממצרים? לאו דווקא. מסע 
אל  יציאה  הוא  במדבר  ימים  בן שלושה 
מחוץ לטריטוריה של מצרים. אף ההכרזה 
שמסע זה נועד לזבח לאלוהיהם, יש בה 
כדי להצהיר על עצמאות דתית הנושאת 
אינם  ישראל  פוליטית:  משמעות  גם 
יוצאים  והם  מצרים,  למלך  עוד  כפופים 
לפגוש את אלוקיהם, ולאחר מכן - ילכו 
באשר יורה להם ה׳. פרעה יכול לקוות שה׳ 

יורה להם לשוב למצרים, אך אם אלוקיהם 
ישלח אותם להמשיך במסעם במדבר או 
לפנות למקום זה או אחר - לשם ישימו 
פעמיהם. )ראו עוד אור החיים ורבנו בחיי 
 פס׳ יח; רשב״ם פס׳ יא; דרשות הר״ן, סוף 

יא(. 

בקרבו׳ המכות  אעשה  אשר  נפלאֹתי  ׳בכל 
פרעה  האיש  את  לשכנע  מכוונות  אינן 
בלבד. אילו רצה אלוקים רק להשפיע על 
פקודותיו של פרעה, הרי שיכול היה לפגוע 
בו באופן פרטי. המכות נועדו לגלות את 
שמו של ה׳ בעולם - הן לעיני ישראל והן 
לעיני המצרים )להלן ז,ה; י,א-ב(. סירובו 
של מלך מצרים לשחרר את ישראל אינו 
הללו  הנפלאות  זה.  לגילוי  אלא אמתלה 
אינן רק חלק מההיסטוריה של עם ישראל; 
הן אף חלק מן הזיכרון הקולקטיבי שלו 
ומאמונתו. על כן נזכרות מכות מצרים - 
ההלל  בשירת   - מצרים  יציאת  רק  ולא 
תהלים  בספר  נוספים  ובמקומות  הגדול 

)עח,מג-נא; קה,כו-לח; קלו,י(. 

ג,יח<
ג,כ<

ִמי ְלעָֹלם, ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר  ְ ָלַחִני ֲאֵליֶכם. ֶזה, ה', שם הוויה, הוא ּשׁ הוא ׁשְ
ּדֹר. בו תשתמשו מכאן והלאה, ואין שם מקודש ממנו.  טז עד כאן 
השיב ה' למשה על השאלה: "ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם". עתה יורה לו על 
ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם:  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִזְקֵני  ְוָאַסְפּתָ ֶאת  ֵלְך  שליחותו העתידית — 
ה' שהוא ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי, שהוא גם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק 
י, זכרתי, או: הבאתי בחשבון ֶאְתֶכם, ְולא  ַקְדּתִ קֹד ּפָ ְוַיֲעקֹב, ֵלאמֹר: ּפָ
ֶהָעׂשּוי ָלֶכם, מה  ֶאת  עצם קיומכם בלבד עלה בפקידתי, אלא גם 
ִמְצָרִים.  יז ָואַֹמר: ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים  שקורה לכם, סבלכם ּבְ
י ְוַהְיבּוִסי, ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת  ִרִּזי ְוַהִחּוִ י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהּפְ ַנֲעִני ְוַהִחּתִ ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ

ָחָלב ּוְדָבׁש. 

ּוָבאָת  ְלקֶֹלָך.  ְמעּו  ְוׁשָ  — לו  הבטיח  ה'  היסוסיו של משה,  יח נוכח 

ם ֵאָליו: ה' — וכיוון שאין  ָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֲאַמְרּתֶ ה ְוִזְקֵני ִיׂשְ ַאּתָ
הוא מכיר את ה', עליך להסביר לו — ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרִּיים ִנְקָרה ָעֵלינּו, 
ת  לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ א ּדֶ ה ֵנֲלָכה ּנָ התגלה אלינו, הזדמן לנו וָמסר לנו ֶמסר — ְוַעּתָ
ן ֶאְתֶכם  י לֹא ִיּתֵ י, ּכִ ָחה ַלה' ֱאלֵֹהינּו.  יט ַוֲאִני ָיַדְעּתִ ר, ְוִנְזּבְ ְדּבָ ּמִ ָיִמים ּבַ
לעשות  לו  אגרום  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ  33– לא  אם  ְולֹא,  ַלֲהלְֹך,  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך 
ר  ֲאׁשֶ ִנְפְלאַֹתי  כֹל  ּבְ ִמְצַרִים  ֶאת  יִתי  ְוִהּכֵ ָיִדי,  ֶאת  י  ַלְחּתִ זאת.  כ ְוׁשָ

טז

יז

יח

יט

כ
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שמותשמות ג

ההמבלומ  תהה

ָרה  ּגָ ִהיא  ׁשֶ יָתּה. ֵמאֹוָתּה  ַרת ּבֵ כב ׀ ּוִמּגָ

ַתְרּגּומֹו: "ּוְתרֹוְקנּון",  ם. ּכְ ְלּתֶ ִית: ְוִנּצַ ּבַ ּה ּבַ ִאּתָ
לּו  לּו ֶאת ִמְצָרִים" )להלן יב, לו(, "ַוִּיְתַנּצְ ְוֵכן: "ַוְיַנּצְ
ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים" )להלן לג, ו(, ְוַהּנּו״ן ּבֹו  ְבֵני ִיׂשְ
ֶרת ָצִד״י ִעם  ַמְחּבֶ רֹו ּבְ ְיסֹוד. ּוְמַנֵחם ִחּבְ
ל ֱאלִֹהים ֶאת ִמְקֵנה ֲאִביֶכם" )בראשית לא,  "ַוַּיּצֵ
יל ֱאלִֹהים ֵמָאִבינּו" )שם טז(, ְולֹא  ר ִהּצִ ט(, "ֲאׁשֶ
י ִאם לֹא ָהְיָתה ַהּנּו״ן ְיסֹוד  ָבָריו, ּכִ ֵיָאְמנּו ּדְ
ת  ׁשֶ ּמֶ ֵהא ְמׁשַ ִחיִרק, לֹא ּתְ ְוִהיא ְנקּוָדה ּבְ
ם,  ְלׁשֹון ְוִנְפַעְלּתֶ א ּבִ ם ֶאּלָ ְלׁשֹון ּוְפַעְלּתֶ ּבִ
ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה" )דברים כח, סג(,  ְחּתֶ מֹו: "ְוִנּסַ ּכְ
ם  ְפּתֶ ַיד אֹוֵיב" )ויקרא כו, כה(, "ְוִנּגַ ם ּבְ ּתֶ "ְוִנּתַ
תֹוָכּה"  ם ּבְ ְכּתֶ ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם" )שם פסוק יז(, "ְוִנּתַ
ְלנּו" )ירמיה ז, י(,  ם ִנּצַ )יחזקאל כב, כא(, "ַוֲאַמְרּתֶ

ֵתָבה  ָאה ּבְ ִהיא ּבָ ְלׁשֹון ִנְפַעְלנּו. ְוָכל נּו״ן ׁשֶ
ל נֹוֵגף,  נּו״ן ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ ִלְפָרִקים ְונֹוֶפֶלת ִמּמֶ
ֶרת ְלׁשֹון  ִהיא ְמַדּבֶ ׁשֶ ְך, ּכְ א, נֹוֵתן, נֹוׁשֵ נֹוׂשֵ
גֹון:  ּכְ ֲחָטף,  ּבַ ָבא  ׁשְ ּבִ ֵקד  ּנָ ּתִ ם  ּוְפַעְלּתֶ
יט(,  מה,  )בראשית  ֲאִביֶכם"  ֶאת  אֶתם  "ּוְנׂשָ
ְלָעד" )במדבר לב,  ם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהּגִ "ּוְנַתּתֶ
ר ָעְרַלְתֶכם" )בראשית יז,  ׂשַ ם ֵאת ּבְ כט(, "ּוְנַמְלּתֶ

ִחיִרק,  קּוָדה ּבְ ֹּזאת, ַהּנְ יא(. ְלָכְך ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ

ָבר 'ִנּצּול',  ם ּדָ ִמן ַהְּיסֹוד ִהיא, ִויסֹוד ׁשֵ

ּבּור,  מֹו ּדִ ֵבִדים, ּכְ ׁשֹונֹות ַהּכְ ְוהּוא ִמן ַהּלְ
ם  ְלׁשֹון ּוְפַעְלּתֶ ר ּבִ ְּיַדּבֵ ׁשֶ ּפּור, ִלּמּוד, ּכְ ּכִ
ַלע"  ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ מֹו: "ְוִדּבַ ִחיִרק, ּכְ ֵקד ּבְ ִיּנָ
ִית" )יחזקאל מה,  ם ֶאת ַהּבָ ְרּתֶ )במדבר כ, ח(, "ְוִכּפַ

ֵניֶכם" )דברים יא,  ם אָֹתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ  כ(, "ְוִלּמַ
יט(:

פרק ד

ָבה ַאַחת,  ב ּתֵ ב ׀ ַמֶּזה ְבָיֶדָך. ְלָכְך ִנְכּתַ

ה ַחָּיב ִלְלקֹות,  ָיְדָך ַאּתָ ּבְ ִלְדרֹׁש: ִמֶּזה ׁשֶ
אֹוֵמר  ָאָדם ׁשֶ ִרים. ּוְפׁשּוטֹו, ּכְ ְכׁשֵ ְדּתָ ּבִ ָחׁשַ ׁשֶ
ָפֶניָך ֶאֶבן  ּלְ ּזֹו ֶשׁ ה ׁשֶ ַלֲחֵברֹו: מֹוֶדה ַאּתָ
ה  ִהיא? ָאַמר לֹו: ֵהן. ָאַמר לֹו: ֲהֵריִני עֹוׂשֶ

אֹוָתּה ֵעץ: 

ר ָלׁשֹון ָהָרע  ּפֵ ּסִ ג ׀ ַוְיִהי ְלָנָחׁש. ָרַמז לֹו ׁשֶ

ל ָנָחׁש:  נּותֹו ׁשֶ ָרֵאל ְוָתַפׂש ֻאּמָ ַעל ִיׂשְ

ה ֵיׁש  ד ׀ ַוַּיֲחֶזק ּבֹו. ְלׁשֹון ֲאִחיָזה הּוא, ְוַהְרּבֵ

ָידֹו" )בראשית  ים ּבְ ְקָרא: "ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנׁשִ ּמִ ּבַ
יו" )דברים כה, יא(,  ְמֻבׁשָ ּבִ יט, טז(, "ְוֶהֱחִזיָקה 

ל ְלׁשֹון  ְזָקנֹו" )שמואל א׳ יז, לה(, ּכָ י ּבִ "ְוֶהֱחַזְקּתִ
בּוק ְלֵבי״ת ְלׁשֹון ֲאִחיָזה הּוא:  ִחּזּוק ַהּדָ

י ֶאת־־־־־ ֛ ָנַֽתּתִ ֶכֽם׃ וְְ ֥ח ֶאתְְְ ּלַ ׁשַ ֲחֵרי־־־־־ֵכ֖ן יְְ ַאֽ ֹו וְְ ּב֑ ִקרְְְ ה ּבְְ ֖ ׂשֶ  ֶאעְְְ

֥לֹא  ֵל֔כּון  ֵתֽ י  ֣ ּכִ ָהָי֙ה  וְְ ִים  ָר֑ ִמצְְְ ֵעיֵנ֣י  ּבְְ ָעם־־־ַהֶּז֖ה  ָהֽ ן   ֵח֥

ּה  יָת֔ ת ּבֵ ַר֣ ּה֙ ּוִמּגָ ּתָ ֶכנְְְ ְְ ֤ה ִמׁשּ ָ ה ִאׁשּ ֲאָל֨ ֽ ׁשָ ם׃ וְְ ֖כּו ֵריקָֽ לְְ ֵתֽ

ַעל־־־־־ ֵניֶכ֙ם וְְ ם ַעל־־־־־ּבְְ ּתֶ֗ מְְְ ׂשַ ָמ֑לֹת וְְ ֵל֥י ָזָה֖ב ּוׂשְְְ ֵלי־־־־־ֶכֶ֛סף ּוכְְְ ּכְְ

ֵה֙ן  ֙ה ַוּ֔יֹאֶמר וְְ ִים׃ ַוַּיַ֤ען מֹׁשֶ ָרֽ ם ֶאת־־־־־ִמצְְְ ֖ ּתֶ לְְְ ִנּצַ ם וְְ ֣נֵֹתיֶכ֔ ּבְְ

ה  ָא֥ ֔רּו ֽלֹא־־־־־ִנרְְְ י ֽיֹאמְְ ֣ י ּכִ קִֹל֑ ֖עּו ּבְְ מְְ ֥לֹא ִיׁשְְְ י וְְ ינּו ִל֔ ֲאִמ֣ לֹא־־־־־יַֽ

ַוּ֖יֹאֶמר  ָך  ָיֶד֑ בְְ יו יה֖וה מ֣זה  ֵאָל֛ ַוּ֧יֹאֶמר  ֵאֶל֖יָך יהֽוה׃ 

ָצה  רְְְ ַא֖ ִלֵכ֥הּו  ַוַּיׁשְְְ ָצה  רְְְ ַא֔ ִליֵכ֣הּו  ַהׁשְְְ ַוּ֙יֹאֶמ֙ר  ה׃  ֽ ַמּטֶ

ה  ָנֽיו׃ ַוּ֤יֹאֶמר יהו֙ה ֶאל־־־־־מֹׁשֶ֔ ה ִמּפָ ֖ ס מֹׁשֶ ׁש ַוָּי֥נָָ ָנָח֑ י לְְ ִה֣ ַויְְְ

י  ִה֥ ַויְְְ ֹו  ֲחֶזק־־־ּב֔ ַוּיַֽ ָידֹ֙ו  ַל֤ח  ַוִּיׁשְְְ ָנ֑בֹו  זְְְ ּבִ ֶוֱֽא֖חֹז  ָך֔  ָיֽדְְ ַל֙ח  ׁשְְ

ד

ַמה־ֶּז֣ה

׳ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים׳ מכמה   השח ומ
מקומות בסיפורי יוסף בספר בראשית עלה 
שהמצרים בזו לעברים ונמנעו לאכול אתם 
מסיבות דתיות וחברתיות. )ראו בראשית 
המצרים  של  המתנשא  ליחסם  מג,לב(. 
כלפי העברים נמצא אישוש רב בתעודות 
כלפי  השנאה  כיום.  המוכרות  המצריות 
העברים הגיעה בוודאי לממדים קיצוניים 
לא  עבדים.  הפכו  העברים  כאשר  יותר 
היה צורך בהוראה מפורשת כדי להכותם 
כי כשיכה  כאן  ה׳ מגלה  ולהתעלל בהם. 
את מצרים יתהפכו היוצרות, וכל גישתם 
תשתנה.  ישראל  עם  כלפי  המצרים  של 
בעקבות המופתים הללו התנשאותם של 
המצרים תהפוך לפחד, ולא זו בלבד אלא 

שהם יתחילו להתייחס אל ישראל בתור 
העם הנבחר. בלבושים שונים מופיע רעיון 
דומה בספר ישעיה - מי שאינו אלא עבד 
לאומים, ואינו עם בהווה, יצמח ויתפתח 
למשל  )ראו  הנישא.  המושל  שיהיה  עד 

ישעיה נג(. 

נראה  ביתּה׳ מכאן  וִמגרת  ׳משכנתּה 
שהמצרים והעברים חיו בשכנות, לפחות 
המצרים  שכן  מצרים,  מאזורי  בחלק 
מן  ערך.  חפצי  ישראל  לבני  משאילים 
מרוחקים  היו  העברים  הגברים  הסתם, 
העבריות  הנשים  אך  המצרים,  מן  יותר 
שחיו בקרב המצריות ולא היו משועבדות 

במרחק, יצרו קשרים עם שכנותיהן. 

ג,כא<
ג,כב<

י  ח ֶאְתֶכם.  כא ְוָנַתּתִ ּלַ ִקְרּבֹו, ְוַאֲחֵרי ֵכן, לאחר המכות הללו ְיׁשַ ה ּבְ ֶאֱעׂשֶ
י ֵתֵלכּון — לֹא ֵתְלכּו  ֵעיֵני ִמְצָרִים, וממילא — ְוָהָיה ּכִ ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶּזה ּבְ
ֲאָלה, על מנת להחזיר,34 או: ולקחה35  ֵריָקם, בידיים ריקות.  כב ְוׁשָ
ָמלֹת. בהשאלת  ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוׂשְ יָתּה ּכְ ַרת ּבֵ ּה ּוִמּגָ ֶכְנּתָ ְ ה ִמּשׁ ָ ִאּשׁ
המצרים  הכבוד שעתידים  יתבטא  בנתינתם  או  והבגדים  הכלים 
כל  את  נֵֹתיֶכם  ּבְ ְוַעל  ֵניֶכם  ּבְ ַעל  ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ישראל.  בני  כלפי  לרחוש 
ה'  כמו שהבטיח  ִמְצָרִים,  ֶאת  ם  ְלּתֶ ְוִנּצַ מה שתקבלו משכנותיכם, 

לאברהם שבניו יצאו ברכוש גדול.36 

ה ַוּיֹאֶמר: ְוֵהן, ואולי, ואם,37 או:  פרק ד  א משה עדיין היסס — ַוַּיַען מֹׁשֶ
י יֹאְמרּו: "לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך ה'".  קִֹלי, ּכִ ְמעּו ּבְ והרי לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיׁשְ

ב ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה': ַמה הדבר הֶּזה שאתה אוחז ְבָיֶדָך? 

ה.  ַוּיֹאֶמר משה: ַמּטֶ

ִליֵכהּו ַאְרָצה.  ג ַוּיֹאֶמר ה': ַהׁשְ

ָניו — מפני  ה ִמּפָ ִליֵכהּו ַאְרָצה, ַוְיִהי המטה ְלָנָחׁש. ַוָּיָנס, ברח מֹׁשֶ ַוַּיׁשְ
הנחש. 

ְזָנבֹו.  ַלח ָיְדָך ֶוֱאחֹז ּבִ ה: ׁשְ ד ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
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כב

א

ב

ג

ד
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ִלְהיֹות  ָצַרַעת  ֶרְך  ּדֶ ֶלג.  ָ ּשׁ ּכַ ו ׀ ְמצַֹרַעת 

ֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא" )ויקרא יג,  ְלָבָנה, "ִאם ּבַ
ׁשֹון ָהָרע  ּלָ אֹות ֶזה ָרַמז לֹו ׁשֶ ד(. ַאף ּבְ
ָאְמרֹו: "לֹא ַיֲאִמינּו ִלי" )לעיל פסוק  ר ּבְ ִסּפֵ
ְקָתה  ּלָ מֹו ׁשֶ ָצַרַעת, ּכְ א(, ְלִפיָכְך ִהְלָקהּו ּבְ

ִמְרָים ַעל ָלׁשֹון ָהָרע: 

רֹו.  ְבׂשָ ּכִ ָבה  ׁשָ ה  ְוִהּנֵ ֵמֵחיקֹו  ז ׀ ַוּיֹוִצָאּה 

ת  ּדַ ה טֹוָבה ְמַמֶהֶרת ָלבֹא ִמּמִ ּדָ ּמִ אן ׁשֶ ִמּכָ
ֶנֱאַמר  לֹא  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרָענּות,  ּפֻ

'ֵמֵחיקֹו': 

ָהַאֲחרֹון.  ָהאֹת  ְלקֹל  ׀ ְוֶהֱאִמינּו  ח 

ִביְלֶכם ָלִקיִתי ַעל  ׁשְ ּתֹאַמר ָלֶהם: ּבִ ֶ ִמּשׁ
י ֲעֵליֶכם ָלׁשֹון ָהָרע, ַיֲאִמינּו ְלָך,  ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ
ְּוִגים ָלֶהם לֹוִקים  ְזּדַ ַהּמִ ָכְך ׁשֶ ָבר ָלְמדּו ּבְ ּכְ ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ְרעֹה ַוֲאִביֶמֶלְך ּבִ גֹון ּפַ ְנָגִעים, ּכְ ּבִ

ָרה:  ׂשָ

ָעִמים.  י ּפְ ּתֵ ִים ְוגֹו׳. ְוָהיּו ְוָהיּו, ׁשְ ט ׀ ְוָהיּו ַהּמַ

ר  ִים ֲאׁשֶ ֵעיַני, ִאּלּו ֶנֱאַמר: 'ְוָהיּו ַהּמַ ִנְרֶאה ּבְ
ת' ׁשֹוֵמַע ֲאִני  ׁשֶ ַּיּבָ ח ִמן ַהְיֹאר ְלָדם ּבַ ּקַ ּתִ
ִּיְהיּו  ׁשֶ ִכים ְלָדם, ְוַאף ּכְ ָידֹו ֵהם ֶנְהּפָ ּבְ ׁשֶ
ֵדנּו  יו ְמַלּמְ ֲהָוָיָתן, ֲאָבל ַעְכׁשָ ָלָאֶרץ ִיְהיּו ּבַ

ת:  ׁשֶ ַּיּבָ ִּיְהיּו ּבַ ּלֹא ִיְהיּו ָדם ַעד ׁשֶ ׁשֶ

ְבַעת ָיִמים  ִ ּשׁ מֹול ְוגֹו׳. ָלַמְדנּו ׁשֶ ם ִמּתְ י ׀ ּגַ

ה  ה ֶאת מֹׁשֶ רּוְך הּוא ְמַפּתֶ דֹוׁש ּבָ ָהָיה ַהּקָ
ְלׁשֹם,  מֹול, ׁשִ ִליחּותֹו: ִמּתְ ׁשְ ֶנה ֵליֵלְך ּבִ ּסְ ּבַ
ין  ּמִ ה ּגַ לֹׁשָ ה, ּוׁשְ לֹׁשָ ְרָך — ֲהֵרי ׁשְ ּבֶ ֵמָאז ּדַ
ה, ְוהּוא ָהָיה עֹוֵמד  ָ ּשׁ ִרּבּוִיין ֵהם ֲהֵרי ׁשִ
ַלח  ָאַמר לֹו זֹאת ַעד "ׁשְ ׁשֶ ִביִעי ּכְ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ָחָרה ּבֹו  ָלח" )להלן פסוק יג(, ַעד ׁשֶ ׁשְ ַיד ּתִ ָנא ּבְ
ּלֹא ָהָיה רֹוֶצה ִלּטֹל  ל ָעָליו. ְוָכל ֶזה, ׁשֶ ְוִקּבֵ
דֹול ֵהיֶמּנּו,  ָהָיה ּגָ ה ַעל ַאֲהרֹן ָאִחיו ׁשֶ ֻדּלָ ּגְ
ֱאַמר: "ֲהִנְגלֹה ִנְגֵליִתי ֶאל  ּנֶ ְוָנִביא ָהָיה, ׁשֶ
ִמְצַרִים" )שמואל א׳ ב,  ְהיֹוָתם ּבְ ית ָאִביָך ּבִ ּבֵ

יָך יה֖וה  ה ֵאֶל֛ ָא֥ י־־־ִנרְְְ ֽ ּכִ ינּו  ֲאִמ֔ יַֽ ַען  ַמ֣ ֹו׃ לְְ ַכּפֽ ּבְְ ה  ֖ ַמּטֶ לְְ

י  ֵוֽאלֵֹה֥ ק  ָח֖ ִיצְְְ י  ם ֱאלֵֹה֥ ָרָה֛ י ַאבְְְ ם ֱאלֵֹה֧ י ֲאבָֹת֑ ֱאלֵֹה֣

ָך  ֵחיֶק֔ ּבְְ ָך֙  ָיֽדְְ ֵבא־־־ָנ֤א  ָהֽ ַוּ֩יֹאֶמ֩ר יה֨וה ֜לֹו ֗עֹוד  ַיֲֽעֽקֹב׃ 

ֶלג׃  ֽ ָ ׁשּ ּכַ ַעת  צַֹר֥ ָי֖דֹו מְְ ֥ה  ִהּנֵ וְְ ּה  ַוּ֣יֹוִצָא֔ ֵחי֑קֹו  ּבְְ ָי֖דֹו  א  ַוָּיֵב֥

ֶאל־־־־־ֵחי֑קֹו  ָי֖דֹו  ב  ַוָּיׁ֥שֶ ָך  ֶאל־־־־־ֵחיֶק֔ ָך֙  ָיֽדְְ ֤ב  ָהׁשֵ ַוּ֗יֹאֶמר 

ָהָי֙ה ִאם־־־־־֣לֹא  וְְ ֽרֹו׃  ׂשָ בְְְ ּכִ ָבה  ֖ ה־־־ׁשָ ִהּנֵ וְְ ֵחי֔קֹו  ֵמֽ ַוּֽיֹוִצָאּה֙ 

ינּו  ֱאִמ֔ ֶהֽ ֹון וְְ ִראׁש֑ ֖קֹל ָה֣אֹת ָהֽ ֔עּו לְְ מְְ ֣לֹא ִיׁשְְְ ךְְְ וְְ ינּו ָל֔ ֲאִמ֣ יַֽ

י  ֵנ֨ ֩ם ִלׁשְְְ ינּו ּגַ ֲאִמ֡ ה ִאם־־־־־֣לֹא יַֽ ָהָי֡ ֲחֽרֹון׃ וְְ ֖קֹל ָה֥אֹת ָהַאֽ לְְ

י  יֵמ֣ ֙ ִמּמֵ ּתָ ָלַֽקחְְְ ָך וְְ קֶֹל֔ עּו֙ן לְְ מְְ ֤לֹא ִיׁשְְְ ה וְְ ּלֶ אֹ֜תֹות ָהֵא֗ ָהֽ

ח ִמן־־־ ֣ ּקַ ּתִ ר  ֣ ִי֙ם ֲאׁשֶ ָה֤יּו ַהּמַ֙ וְְ ה  ֑ ׁשָ ֖ ַהַּיּבָ ּתָ ַפכְְְ ֽ ׁשָ וְְ ֔אֹר  ַהיְְְ

י  ֣ ה ֶאל־־־יהו֮ה ּבִ ֣ ת׃ ַוּ֨יֹאֶמר מֹׁשֶ ׁשֶ ֽ ַּיּבָ ם ּבַ ָד֖ ָה֥יּו לְְ ֔אֹר וְְ ַהיְְְ

ֹם  ׁש֔ לְְְ ִ ֣ם ִמׁשּ מֹול֙ ּגַ ֤ם ִמּתְְ ים ָא֗נִֹכי ּגַ ָבִר֜ יׁש ּדְְ ֲאדָֹנ֒י לֹ֩א ִא֨

ומופת  אות  ַכּפֹו.  ה זהו  ּבְ ה  ְלַמּטֶ הנחש  ַוְיִהי  ּבֹו,  ַוַּיֲחֶזק  ָידֹו  ַלח  ַוִּיׁשְ
י ִנְרָאה  שמשה יוכל להראות לאנשים שאליהם ילך — ְלַמַען ַיֲאִמינּו ּכִ

ֵאֶליָך ה' ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. 

ֵחיֶקָך, מתחת לבגד.  ו ַוּיֹאֶמר ה' לֹו עֹוד: ָהֵבא ָנא ָיְדָך ּבְ

ֶלג.  ָ ּשׁ ה ָידֹו ְמצַֹרַעת ּכַ ֵחיקֹו, ַוּיֹוִצָאּה מחיקו, ְוִהּנֵ ַוָּיֵבא ָידֹו ּבְ

ב ָיְדָך ֶאל ֵחיֶקָך.  ז ַוּיֹאֶמר ה': ָהׁשֵ

רֹו, בשר היד הפך  ְבׂשָ ָבה ּכִ ה ׁשָ ב ָידֹו ֶאל ֵחיקֹו, ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו, ְוִהּנֵ ַוָּיׁשֶ
שוב לבשר רגיל, והצרעת נעלמה. 

ְמעּו ְלקֹל ָהאֹת  ח ה' הוסיף ואמר לו: ְוָהָיה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו ָלְך, ְולֹא ִיׁשְ

ָהִראׁשֹון, אות המטה ההופך לנחש וחוזר להיות מטה — ְוֶהֱאִמינּו ְלקֹל 
ם  ָהאֹת ָהַאֲחרֹון, היד המצטרעת והנרפאת.  ט ְוָהָיה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו ּגַ
ַפְכּתָ  יֵמי ַהְיאֹר ְוׁשָ ְמעּון ְלקֶֹלָך, ְוָלַקְחּתָ ִמּמֵ ה ְולֹא ִיׁשְ ֵני ָהאֹתֹות ָהֵאּלֶ ִלׁשְ
ת. את שני  ׁשֶ ַּיּבָ ח ִמן ַהְיאֹר, ְוָהיּו ְלָדם ּבַ ּקַ ר ּתִ ִים ֲאׁשֶ ה. ְוָהיּו ַהּמַ ׁשָ ַהַּיּבָ
האותות הראשונים הראה לו ה' במקום שבו עמד. כיוון שלא היו 
שם מים, לא נוסה שם המופת השלישי, אך ה' הבטיח לו שאף הוא 

יתקיים אם משה יזדקק לו. 

ה ֶאל ה':  י משה עדיין לא היה בטוח בעצמו ובתפקידו — ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

מֹול,  ם ִמּתְ ּגַ ָבִרים ָאנִֹכי. אינני יודע לדבר היטב,  ּדְ י ֲאדָֹני! לֹא ִאיׁש  ּבִ

ה
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יֶחְזֵקאל: "ָוִאָּוַדע  כז(, הּוא ַאֲהרֹן. ְוֵכן ּבִ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוגֹו׳ ָוֹאַמר ֲאֵלֶהם ִאיׁש  ָלֶהם ּבְ
ִליכּו" )יחזקאל כ, ה-ז(, ְואֹוָתּה  ּקּוֵצי ֵעיָניו ַהׁשְ ׁשִ
ְכֵבדּות  ה. ּבִ ַבד ּפֶ ְנבּוָאה ְלַאֲהרֹן ֶנֶאְמָרה: ּכְ

ר, ּוִבְלׁשֹון ַלַעז בלב״א:  ֲאִני ְמַדּבֵ

ר  ְלַדּבֵ ְדָך  ִלּמֶ ִמי  ְוגֹו׳.  ה  ּפֶ ם  ׂשָ יא ׀ ִמי 

ְצִרי?:  ְרעֹה ַעל ַהּמִ ָהִייָת ִנּדֹון ִלְפֵני ּפַ ׁשֶ ּכְ
ם  ְרעֹה ִאּלֵ ה ּפַ ם. ִמי ָעׂשָ אֹו ִמי ָיׂשּום ִאּלֵ

ְוֶאת  ֲהִריָגְתָך,  ִמְצַות  ּבְ ץ  ִנְתַאּמֵ ּלֹא  ׁשֶ
ַצּוֹותֹו ָעֶליָך,  ְמעּו ּבְ ּלֹא ׁשָ ים ׁשֶ ְרָתיו ֵחְרׁשִ ְמׁשָ
ָאם  ֲעׂשָ ִמי  ַההֹוְרִגים  ְקָלטֹוִרין  ְוָלִאְסּפַ
יָמה  ַרְחּתָ ִמן ַהּבִ ּבָ ׁשֶ ּלֹא ָראּו ּכְ ִעְוִרים ׁשֶ
יִתי  ִמי "ה׳", ָעׂשִ ְ ּשׁ ?: ֲהלֹא ָאֹנִכי. ׁשֶ ְוִנְמַלְטּתָ

ל זֹאת:  ּכָ

ָרִגיל  ה  ַאּתָ ׁשֶ ִמי  ַיד  ּבְ ָלח.  ׁשְ ּתִ ַיד  יג ׀ ּבְ

ַיד ַאֵחר  ָבר ַאֵחר, ּבְ לַֹח, ְוהּוא ַאֲהרֹן. ּדָ ִלׁשְ
לַֹח, ֵאין סֹוִפי ְלַהְכִניָסם ָלָאֶרץ  ְרֶצה ִלׁשְ ּתִ ׁשֶ
לּוִחים  ְוִלְהיֹות ּגֹוֲאָלם ֶלָעִתיד, ֵיׁש ְלָך ׁשְ

ה:  ַהְרּבֵ

ן ָקְרָחה אֹוֵמר:  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יד ׀ ַוִּיַחר ַאף. ַרּבִ

ם, ְוֶזה  ה רֹׁשֶ ּתֹוָרה עֹוׂשֶ ּבַ ל ֲחרֹון ַאף ׁשֶ ּכָ
א ֹעֶנׁש  ּבָ ם, ְולֹא ָמִצינּו ׁשֶ לֹא ֶנֱאַמר ּבֹו רֹׁשֶ
י יֹוֵסי: ַאף  ַעל ְיֵדי אֹותֹו ָחרֹון. ָאַמר לֹו ַרּבִ
ם: "ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך  זֹו ֶנֱאַמר ּבֹו רֹׁשֶ ּבְ
ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ֵלִוי ְולֹא ּכֵֹהן,  ִוי", ׁשֶ ַהּלֵ
ה  ָך, ֵמַעּתָ ה ָהִייִתי אֹוֵמר ָלֵצאת ִמּמְ ֻהּנָ ְוַהּכְ
ה  א הּוא ִיְהֶיה ּכֵֹהן ְוַאּתָ ן, ֶאּלָ לֹא ִיְהֶיה ּכֵ
ָניו  ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ּבָ ֱאַמר: "ּומֹׁשֶ ּנֶ ֵלִוי, ׁשֶ
ִוי" )דברי הימים א׳ כג, יד(:  ֶבט ַהּלֵ ְראּו ַעל ׁשֵ ִיּקָ
ֵלְך ְלִמְצַרִים:  ּתֵ ׁשֶ ה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך. ּכְ ִהּנֵ

ה ָסבּור  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ִלּבֹו. לֹא  ַמח ּבְ ְוָרֲאָך ְוׂשָ

ה.  ה עֹוֶלה ִלְגֻדּלָ ַאּתָ יד ָעֶליָך ׁשֶ ְּיֵהא ַמְקּפִ ׁשֶ
תּון ַעל  ן ַהּנָ ם ָזָכה ַאֲהרֹן ַלֲעִדי ַהחֹׁשֶ ָ  ּוִמּשׁ

ב:  ַהּלֵ

ר ֶאל ָהָעם.  ִביְלָך ְיַדּבֵ ׁשְ ר הּוא ְלָך. ּבִ טז ׀ ְוִדּבֶ

ל ְלָך ְוִלי ְולֹו ְוָלֶכם ְוָלֶהם  ְוֶזה יֹוִכיַח ַעל ּכָ
ם ְלׁשֹון ָעֶליָך ֵהם:  ּלָ ּכֻ מּוִכים ְלִדּבּור, ׁשֶ ַהּסְ
ַבד  ה ּכְ ַאּתָ ָך ְלֶפה. ְלֵמִליץ, ְלִפי ׁשֶ ִיְהֶיה ּלְ

ר:  ה: ֵלאלִֹהים. ְלַרב ּוְלׂשַ ּפֶ

ֹון  ד ָלׁש֖ ַב֥ ּוכְְְ ֛ה  ַבד־ּפֶ י כְְ ֧ ּכִ ָך  ֑ ּדֶ ָך֖ ֶאל־ַעבְְְ רְְְ ּבֶ ּדַ ז  ֛ם ֵמָא֥ ּגַ

י־־־ ָלָֽאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ֮ה  ּפֶ ם  ֣ י ׂשָ יו ִמ֣ ָאֽנִֹכי׃ ַוּ֨יֹאֶמר יה֜וה ֵאָל֗

י  ֹנִכ֖ ָאֽ ֲה֥לֹא  ֑ר  ִעּוֵ ֣אֹו  ַח  ֖ ִפּקֵ ֥אֹו  ׁש  ֵחֵר֔ ֣אֹו  ם  ִאּלֵ֔ ּום  ָיׂש֣

יָך  ֽהֹוֵריִת֖ וְְ יָך  ֶי֣ה ִעם־־־ּפִ֔ ֹנִכ֙י ֶאהְְְ ָאֽ וְְ ךְְְ  ֵל֑ ה  ֖ ַעּתָ וְְ יהֽוה׃ 

ָלֽח׃  ׁשְְְ ַיד־ּתִ ַלח־ָנ֖א ּבְְ י ֲאדָֹנ֑י ׁשְְֽֽ ֣ ר׃ ַוּ֖יֹאֶמר ּבִ ֽ ַדּבֵ ר ּתְְ ֥ ֲאׁשֶ

יָך֙  ָאִח֙ ֲה֤רֹן  ַאֽ ֲה֨לֹא  ַוּ֙יֹאֶמ֙ר  ה  מֹׁשֶ֗ ּבְְ ף יה֜וה  ַוִּיַֽחר־ַא֨

ה־־־הּו֙א יֵֹצ֣א  ַג֤ם ִהּנֵ ר ֑הּוא וְְ ֖ ַדּבֵ ר יְְ ֥ י־־־ַדּבֵ ֽ ּכִ י  ּתִ עְְְ ָיַד֕ י  ִו֔ ַהּלֵ

 ֥ ּתָ מְְְ ׂשַ וְְ יו  ֣ ֵאָל֔ ּתָ רְְְ ִדּבַ וְְ ֹו׃  ִלּבֽ ּבְְ ח  ַמ֥ ׂשָ וְְ ֲאָך֖  ָרֽ וְְ ָך  ָראֶת֔ ִלקְְְ

יהּו  ִעם־ּפִ֔ יָך֙ וְְ ֶי֤ה ִעם־־־־־ּפִ֙ י ֶאהְְְ ֹנִכ֗ ָאֽ וְְ יו  ִפ֑ ּבְְ ים  ָבִר֖ ֶאת־ַהּדְְ

ָך֖  ר־־־֥הּוא לְְ ִדּבֶ וְְ ּון׃  ֲעׂשֽ ֽ ּתַ ר  ֥ ת ֲאׁשֶ ם ֵא֖ ֶכ֔ י ֶאתְְְ ֽהֹוֵריִת֣ וְְ

ֶיה־ הְְְ ֽ ּתִ ה  ֖ ַאּתָ וְְ ה  ֶפ֔ ָך֣ לְְ ֶיה־ּלְְ ִיֽהְְְ ָיה הּו֙א  ָה֤ וְְ ֶאל־ָהָע֑ם 

היה   השח ומ לא  העם׳ משה  אל  לך  הוא  ר  ׳וִדּבֵ
מעוניין בתפקיד ובמינוי לא משום שחשש, 
כפי  ראוי,  הוא  שאין  שחשב  מפני  אלא 
שמעידה עליו התורה במקום אחר: ְוָהִאיׁש 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמּכֹל  ְמֹאד  ָעָנו  מֶׁשה 
לא  כיוון שמשה  יב,ג(.  )במדבר  ָהֲאָדָמה 
חש גדולה בעצמו, הוא העדיף שכל אדם 

זולתו יקבל אותה. נמצא כי למעשה ענוותו 
היא שגרמה לכך שהוא היה הנביא היחיד 
שלא דיבר ישירות אל העם; ומבחינה זו 
ואיש  האלוקים,  לדבר  דומה  היה  דיבורו 
משה,  של  לנביאו  היה   - אהרן   - אחר 
שמות  )ראב״ע  בעבורו  דיבר   כלומר 

ז,א(.

ד,טז<

את  שינית  אילו  ָך.  ַעְבּדֶ ֶאל  ְרָך  ּבֶ ּדַ ֵמָאז  ם  ּגַ ְלׁשֹם  ִ ִמּשׁ ם  ּגַ מאתמול 
תכונותי, כך שמכאן ואילך איטיב לדבר, היה מתאים שאלך, אך הנה 
ה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי.  י ְכַבד ּפֶ גם לאחר שנגלית אלי, עדיין דיבורי עילג38 ּכִ
לא ברור אם בעייתו של משה היתה גמגום, קושי בהגיית עיצורים 
מסוימים או מגבלות אחרות במבטא המכבידות על התקשורת.39 

ם  ה ָלָאָדם? אֹו ִמי ָיׂשּום ִאּלֵ ם, מיהו שנותן ּפֶ יא ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו: ִמי ׂשָ

יכולותיו  כל  כיוון שבידי  ה'!  ָאנִֹכי  ֲהלֹא  ר?  ִעּוֵ ַח אֹו  ִפּקֵ ֵחֵרׁש אֹו  אֹו 
ותכונותיו של האדם, אין אתה צריך לחשוש ממגבלות הדיבור שלך. 
ה ֵלְך,  אם תצטרך לדבר — אתן לך את הכוח לעשות זאת.  יב ְוַעּתָ

ר. אלווה את שליחותך.  ַדּבֵ ר ּתְ יָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאׁשֶ ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ּפִ

ָלח, ובלבד  ׁשְ ַיד מי שּתִ ַלח ָנא ּבְ י, בבקשה40 ֲאדָֹני, ׁשְ יג ַוּיֹאֶמר משה: ּבִ

רצה  לא  משה  הללו,  ההבטחות  כל  למרות  אני.  זה  יהא  שלא 
בשליחות כלל. 

ָאִחיָך  ַאֲהרֹן  ֲהלֹא  ַוּיֹאֶמר:  על משה  כעס  ה'  ה,  מֹׁשֶ ּבְ ה'  ַאף  יד ַוִּיַחר 

יכול לדבר ושהוא  יודע שהוא  אני  ר הּוא.  ְיַדּבֵ ר  ַדּבֵ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ִוי,  ַהּלֵ
ִלְקָראֶתָך. אדאג לכך שהוא  יֵֹצא  הּוא  ה  ִהּנֵ ְוַגם  כושר הנהגה.  בעל 
ְוָרֲאָך, הוא יראה אותך, אחיו הקטן שעליו הוטלה  יצא לקראתך, 
ִלּבֹו  ּבְ אפילו  ַמח  ְוׂשָ כלפיך,  באדיבות  ינהג  רק  לא  והוא  ההנהגה, 
ָבִרים  ְמּתָ ֶאת ַהּדְ ְרּתָ ֵאָליו — אל אהרן ְוׂשַ בגדולה שניתנה לך.  טו ְוִדּבַ
ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵריִתי  יהּו,  ּפִ ְוִעם  יָך  ּפִ ִעם  ֶאְהֶיה  ְוָאנִֹכי  ִפיו.  ּבְ שעליך לדבר, 
הלשון שלך  וכובד  הפה  כובד  על  להתגבר  כדי  ֲעׂשּון.  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֵאת 
אתה תקבל מפי את ההוראות ותדבר אל אהרן, ואהרן יהיה הדובר 
ר הּוא ְלָך, בשבילך ֶאל ָהָעם. ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה  באוזני אחרים.  טז ְוִדּבֶ
ְהֶיה ּלֹו ֵלאלִֹהים, למנהיג, שהרי  ה ּתִ ָך ְלֶפה, הוא ידבר בעבורך, ְוַאּתָ ּלְ
הוא יהיה כמכשיר הדיבור בלבד, ולא ידבר את דבריו שלו אלא את 

יא

יב

יג

יד

טו

טז
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ְרׁשּות,  ִלּטֹל  חְֹתנֹו.  ֶיֶתר  ֶאל  ב  יח ׀ ַוָּיׁשָ

מֹות ָהיּו לֹו:  ְבָעה ׁשֵ ע לֹו. ְוׁשִ ּבַ ֲהֵרי ִנׁשְ ׁשֶ
ֵקיִני, חֹוָבב, ֶחֶבר,  ִיְתרֹו,  ֶיֶתר,   ְרעּוֵאל, 

ּפּוִטיֵאל: 

ָתן  ים. ִמי ֵהם? ּדָ ל ָהֲאָנׁשִ י ֵמתּו ּכָ יט ׀ ּכִ

ְכֵסיֶהם,  ָּיְרדּו ִמּנִ א ׁשֶ ַוֲאִביָרם; ַחִּיים ָהיּו, ֶאּלָ
ֵמת:  ְוֶהָעִני ָחׁשּוב ּכְ

הּוא  ֻיָחד.  ַהּמְ ֲחמֹור  ַהֲחמֹר.  כ ׀ ַעל 

ָחַבׁש ַאְבָרָהם ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק,  ַהֲחמֹור ׁשֶ
לֹות ָעָליו,  יַח ְלִהּגָ ׁשִ ָעִתיד ֶמֶלְך ַהּמָ ְוהּוא ׁשֶ
ֱאַמר: "ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור" )זכריה ט, ט(:  ּנֶ ׁשֶ

ה.  ה ֶאת ַמּטֵ ח מֹׁשֶ ב ַאְרָצה ִמְצָרִים ַוִּיּקַ ַוָּיׁשָ

ְקָרא:  ּמִ ִקים ּבַ ם ּוְמֻאָחר ְמֻדְקּדָ ֵאין ֻמְקּדָ

ַעל  ע ׁשֶ ָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְוגֹו׳. ּדַ ֶלְכּתְ כא ׀ ּבְ

ִליחּוִתי  ׁשְ ּבִ ּבֹור  ּגִ ֵהא  ּתְ ֵלְך, ׁשֶ ן ּתֵ ְמָנת ּכֵ
ְרעֹה ְולֹא ִתיָרא  ל מֹוְפַתי ִלְפֵני ּפַ ַלֲעׂשֹות ּכָ
לֹׁש  י ְבָיֶדָך. לֹא ַעל ׁשָ ְמּתִ ר ׂשַ ּנּו: ֲאׁשֶ ִמּמֶ
ֲהֵרי לֹא ִלְפֵני  אֹותֹות ָהֲאמּורֹות ְלַמְעָלה, ׁשֶ
ָרֵאל  א ִלְפֵני ִיׂשְ ְרעֹה ִצָּוה ַלֲעׂשֹוָתם ֶאּלָ ּפַ
ָאם ְלָפָניו,  ֲעׂשָ ַּיֲאִמינּו לֹו, ְולֹא ָמִצינּו ׁשֶ ׁשֶ
ָיְדָך  ֲאִני ָעִתיד ָלׂשּום ּבְ א מֹוְפִתים ׁשֶ ֶאּלָ
ְרעֹה״  ר ֲאֵלֶכם ּפַ י ְיַדּבֵ מֹו: "ּכִ ִמְצַרִים, ּכְ ּבְ
ַתב:  ר ּכָ ְתַמּה ַעל ֲאׁשֶ ְוגֹו׳ )להלן ז, ט(. ְוַאל ּתִ

ר  ֥ ֲאׁשֶ ָך  ָיֶד֑ ּבְְ ח  ֣ ּקַ ּתִ ַהֶּז֖ה  ה  ֥ ּטֶ ֶאת־־־ַהּמַ וְְ ים׃  ֵלֽאלִֹהֽ ֹו  ּל֥

אֹֽתֹת׃ ֹו ֶאת־ָהֽ ה־־־־־ּב֖ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ

ֲלָכה־ ֗נֹו ַוּ֤יֹאֶמר לֹ֙ו ֵאֽ ב ׀ ֶאל־־־ֶיֶ֣תר ֽחֹתְְ ה ַוָּיׁ֣שָָ ֶלךְְְ מֹׁשֶ֜ ַוֵּי֨

ם  עֹוָד֣ ה ַהֽ ֶא֖ ֶארְְְ ִים וְְ ַר֔ ִמצְְְ ר־ּבְְ י ֲאׁשֶ ּוָב֙ה ֶאל־ַאַח֣ ָאׁש֙ א וְְ ּנָ֗

ַוּ֨יֹאֶמר יה֤וה  ֽלֹום׃  ׁשָ ה ֵל֥ךְְְ לְְ ֖ מֹׁשֶ ֛רֹו לְְ ַוּ֧יֹאֶמר ִיתְְְ ַחִּי֑ים 

ים  ֲאָנׁשִ֔ ל־ָה֣ תּו֙ ּכָָ י־ֵמ֙ ִים ּכִ ָר֑ ב ִמצְְְ ֣ ן ֵל֖ךְְְ ׁשֻ ָי֔ ִמדְְְ ֙ה ּבְְ ֶאל־מֹׁשֶ

ֶאת־־־־־ ֹו וְְ ּת֣ ה ֶאת־־־־־ִאׁשְְְ ח מֹׁשֶ֜ ֨ ָך׃ ַוִּיּקַ ֽ ׁשֶ ים ֶאת־ַנפְְְ ֖ ׁשִ ַבקְְְ מְְ ַהֽ

ח  ֥ ַוִּיּקַ ִים  ָר֑ ָצה ִמצְְְ רְְְ ב ַא֣ ַוָּיׁ֖שָָ ֲח֔מֹר  ֵב֙ם ַעֽל־־־־־ַהֽ ּכִ ַוַּירְְְ יו  ָנ֗ ּבָ

ַוּ֣יֹאֶמר יהו֮ה ֶאל־ ָיֽדֹו׃  ּבְְ ים  ֱאלִֹה֖ ָהֽ ה  ֥ ה ֶאת־־־־־ַמּטֵ ֛ מֹׁשֶ

ִתי֙ם  ֹפְְ ל־־־־־ַהּמֽ ּכָָ ה  ֵא֗ ָמה רְְ יְְְ ַר֔ ּוב ִמצְְְ ָלׁש֣ ָך֙  ּתְְ ֶלכְְְ ּבְְ ֒ה  מֹׁשֶ

֑עֹה ַוֲֽאִנ֙י ֲאַחֵּז֣ק  ֵנ֣י ַפרְְְ ם ִלפְְְ יָת֖ ָך ַוֲֽעׂשִ ָיֶד֔ י בְְ ּתִ מְְְ ֣ ר־־־־־ׂשַ ֲאׁשֶ

ג ששי

*

ה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת,  ֲעׂשֶ ר ּתַ ָיֶדָך, ֲאׁשֶ ח ּבְ ּקַ ה ַהֶּזה ּתִ ּטֶ דבריך.  יז ְוֶאת ַהּמַ
לעשות  עליך  נוספים שאצווה  ואותות  לך,  הנחש שהראיתי  אות 

בהמשך. 

יציאת משה ממדין למצרים
פרק ד פס' יח–כו

נוכח דברי ה' משה לא יכול היה לעמוד עוד בסירובו. את מסעו למצרים תחמו שתי 
שיחות: עם חותנו, שיחה שבה נטל רשות מיתרו לצאת ממדין, ועם אהרן, האמור לסייע 
לו בהבאת דבר האלוקים אל פרעה ואל עמו כשייכנס למצרים. בתווך, בחניית המשפחה 
במלון, חל משבר. סכנה ריחפה על חיי משה, והוא ניצל ממנה בזכות תושייתה של אשתו. 
לקראת יציאת משה לדרך חשף ה' בפניו עד כמה חריף העימות הצפוי לו. את המאבק 
לגאול  מבקש  אלוקים   — הבכור  הבן  על  כמאבק  באוזניו  ה'  תיאר  מצרים  לבין  בינו 
באמצעות משה את בנו בכורו, ישראל; ובעקבות סירוביו העקשניים של פרעה יומתו 
בנו הבכור ובכורי מצרים כולם. מעניין שאף פרשת המשבר המאיים על משה ומשפחתו 

בדרך כרוכה במערכת היחסים הקרובה שבין אב ובנו.

ב ֶאל ֶיֶתר, יתרו חְֹתנֹו, ַוּיֹאֶמר לֹו: עברו שנים רבות  ה ַוָּיׁשָ יח ַוֵּיֶלְך מֹׁשֶ

ִמְצַרִים, ְוֶאְרֶאה ַהעֹוָדם  ר ּבְ א ְוָאׁשּוָבה ֶאל ַאַחי ֲאׁשֶ מאז ברחתי. ֵאֲלָכה ּנָ
ַחִּיים. משה נימק את שיבתו למצרים במניעים אישיים ולא סיפר 
לחותנו על שליחותו לגאול את עמו. אולי חשש לספר זאת, אולי 
לא רצה לפרסם דברים אלו קודם שיעלה בידיו למלא את תפקידו, 

ושמא חשב שיתרו לא יאמין ליומרה זו. 

לֹום. ה: ֵלְך ְלׁשָ ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ְלמֹׁשֶ

יט ובאשר לעיכובו של משה מלשוב מצרימה — הרי שם הואשם 

ב ִמְצָרִים,  ִמְדָין בהיותו עם יתרו: ֵלְך ׁשֻ ה ּבְ ברצח — ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
ָך. פני הדברים השתנו, ואתה  ים ֶאת ַנְפׁשֶ ים ַהְמַבְקׁשִ ל ָהֲאָנׁשִ י ֵמתּו ּכָ ּכִ

יכול לחזור למצרים בלי חשש. 

משה,  ב  ַוָּיׁשָ ַהֲחמֹר,  ַעל  ֵבם  ַוַּיְרּכִ ָניו,  ּבָ ְוֶאת  ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ח  כ ַוִּיּקַ

ה  ַמּטֵ ה ֶאת  ח מֹׁשֶ ַוִּיּקַ ִמְצָרִים.  ַאְרָצה  כנראה בצעידתו בצד החמור, 
ָידֹו.  ָהֱאלִֹהים ּבְ

ליציאה  הנלווים  האירועים  מפורטים  הכללי  התיאור  לאחר 
ל  ּכָ ְרֵאה  ִמְצַרְיָמה,  ָלׁשּוב  ָך  ֶלְכּתְ ּבְ ה:  למצרים:  כא ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
י ְבָיֶדָך, האותות שנתתי לך אינם מיועדים רק  ְמּתִ ר ׂשַ ַהּמְֹפִתים ֲאׁשֶ
יָתם ִלְפֵני ַפְרעֹה. ועם זאת, דע לך שֲאִני ֲאַחֵּזק ֶאת  לישראל, אלא — ַוֲעׂשִ

יז

יח

יט

כ

כא
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שמותשמות ד

תתשאמ לתישאם

העשוי העולם זגוגי  מראה  בעל  קשה  צֹר סלע 
בעבר  בנגב.  ושכיח   )SiO2( מסיליקה 
סיתתו והשחיזו אותו והשתמשו בו כסכין, 

כפי שמתואר כאן וכן בספר יהושע )ה,ג(: 
ֶאת  ַוָּיָמל  ֻצִרים  ַחְרבֹות  ְיהֹוֻׁשַע  לֹו  ַוַּיַעׂש 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

>ד,כה<

ר ִעּמֹו  ַדּבֵ ּתְ ׁשֶ ָמעֹו: ּכְ ן ַמׁשְ ּכֵ י", ׁשֶ ְמּתִ ר ׂשַ "ֲאׁשֶ
ָיֶדָך:  ים ּבְ ְמּתִ ָבר ׂשַ ּכְ

ּבֹו  ּלִ ַמע ׁשֶ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְרעֹה. ּכְ כב ׀ ְוָאַמְרּתָ ֶאל ּפַ

ִני ְבכִֹרי.  ן: ּבְ לַֹח ֱאמֹר לֹו ּכֵ ָחָזק ִויָמֵאן ִלׁשְ
ֵנהּו"  כֹור ֶאּתְ מֹו: "ַאף ָאִני ּבְ ה, ּכְ ֻדּלָ ְלׁשֹון ּגְ
אן  ׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו, ּכָ )תהלים פט, כח( ֶזהּו ּפְ

ְמִכיַרת  ַעל  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָחַתם 
ו:  ַקח ַיֲעקֹב ֵמֵעׂשָ ּלָ כֹוָרה ׁשֶ ַהּבְ

ל ָמקֹום:  ִליחּותֹו ׁשֶ ׁשְ כג ׀ ָואַֹמר ֵאֶליָך. ּבִ

ה ָאֹנִכי הֵֹרג ְוגֹו׳. ִהיא  ִני״: ִהּנֵ ח ֶאת ּבְ ּלַ ״ׁשַ
ֵני  ה ִמּפְ ִחּלָ ה ַאֲחרֹוָנה, ּוָבּה ִהְתָרהּו ּתְ ַמּכָ
ָאַמר ִאּיֹוב: "ֶהן  ה. ְוֶזה הּוא ׁשֶ ִהיא ָקׁשָ ׁשֶ
כֹחֹו" )איוב לו, כב(, ְלִפיָכְך "ִמי  יב ּבְ ּגִ ֵאל ַיׂשְ
ׁש  ַהְמַבּקֵ ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ  — מֹוֶרה"  ָכמֹוהּו 
ּלֹא  ָבָריו, ׁשֶ ֵקם ֵמֲחֵברֹו ַמֲעִלים ֶאת ּדְ ְלִהּנָ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלה. ֲאָבל  ַהּצָ ׁש  ְיַבּקֵ
ֵלט ִמָּידֹו  כֹחֹו ְוֵאין ְיכֶֹלת ְלִהּמָ יב ּבְ ּגִ ַיׂשְ
ׁשּובֹו ֵאָליו, ְלִפיָכְך הּוא מֹוֵרהּו  י ִאם ּבְ ּכִ

ּוַמְתֶרה ּבֹו ָלׁשּוב: 

ׁש  לֹון״: ַוְיַבּקֵ ּמָ ֶרְך ּבַ ה, ״ַבּדֶ כד ׀ ַוְיִהי. מֹׁשֶ

נֹו,  ּלֹא ָמל ֶאת ֱאִליֶעֶזר ּבְ ֲהִמיתֹו. ְלִפי ׁשֶ

ְנָיא, ָאַמר  ל ֶנֱעַנׁש ִמיָתה. ּתַ ֵ ְתַרּשׁ ּנִ ְוַעל ׁשֶ
א  ל, ֶאּלָ ֵ לֹום, לֹא ִנְתַרּשׁ י יֹוֵסי: ַחס ְוׁשָ ַרּבִ
ָנה ִהיא  ֶרְך — ַסּכָ ָאַמר: ָאמּול ְוֵאֵצא ַלּדֶ
ֶהה  ה ָיִמים! ָאמּול ְוֶאׁשְ לֹׁשָ ינֹוק ַעד ׁשְ ַלּתִ
רּוְך הּוא ִצַּוִני:  דֹוׁש ּבָ ה ָיִמים — ַהּקָ לֹׁשָ ׁשְ
ֵני ָמה ֶנֱעַנׁש? ְלִפי  ב ִמְצָרִים"! ּוִמּפְ "ֵלְך ׁשֻ
ֶכת ְנָדִרים  ַמּסֶ ה. ּבְ ִחּלָ לֹון ּתְ ּמָ ק ּבַ ְתַעּסֵ ּנִ ׁשֶ
ִמין ָנָחׁש  ה ּכְ ְלָאְך ַנֲעׂשֶ )לא ע״ב(. ְוָהָיה ַהּמַ

ּובֹוְלעֹו ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ְיֵרָכיו ְוחֹוֵזר ּובֹוְלעֹו 
ֵמַרְגָליו ְוַעד אֹותֹו ָמקֹום, ֵהִביָנה ִצּפֹוָרה 

יָלה הּוא:  ִביל ַהּמִ ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ִליַכּתּו ִלְפֵני ַרְגָליו  ע ְלַרְגָליו. ִהׁשְ ּגַ כה ׀ ַוּתַ

ִמים  י ֲחַתן ּדָ ָנּה: "ּכִ ה: ַוּתֹאֶמר. ַעל ּבְ ל מֹׁשֶ ׁשֶ
ה ָהִייָת ּגֹוֵרם ִלְהיֹות ֶהָחָתן  ה ִלי" — ַאּתָ ַאּתָ

ה ִלי:  י ַאּתָ י ִנְרָצח ָעֶליָך, הֹוֵרג ִאיׁשִ ּלִ ׁשֶ

ּנּו", "ָאז" ֵהִביָנה  ְלָאְך "ִמּמֶ כו ׀ ַוִּיֶרף. ַהּמַ

א ְלָהְרגֹו, "ָאְמָרה: ֲחַתן  יָלה ּבָ ַעל ַהּמִ ׁשֶ
ַבר  ִמים ַלּמּולֹת" — ֲחָתִני ָהָיה ִנְרָצח ַעל ּדְ ּדָ
ם  ַבר ַהּמּולֹות, ׁשֵ יָלה: ַלּמּולֹת. ַעל ּדְ ַהּמִ
ְלׁשֹון 'ַעל',  ת ּבִ ׁשֶ ּמֶ ֶמ״ד ְמׁשַ ָבר הּוא, ְוַהּלָ ּדָ
ָרֵאל" )להלן יד, ג(.  ְרעֹה ִלְבֵני ִיׂשְ מֹו: "ְוָאַמר ּפַ ּכְ
יָלה:  ם ַהּמִ ִמים', ַעל ּדַ ם 'ּדָ ְרּגֵ ְואּוְנְקלֹוס ּתִ

֑עֹה  רְְְ ֖ ֶאל־־־ּפַ ּתָ ַמרְְְ ָאֽ ֖ח ֶאת־־־ָהָעֽם׃ וְְ ּלַ ׁשַ ֥לֹא יְְ ֹו וְְ ֶאת־־־ִלּב֔

֤ח  ּלַ יָך ׁשַ ר ֵאֶל֗ ל׃ ָוֽאַֹמ֣ ָרֵאֽ י ִיׂשְְְ כִֹר֖ ִנ֥י בְְ ר יה֔וה ּבְְ ֹה ָאַמ֣ ּכ֚

ג  י הֵֹר֔ ֹנִכ֣ ָאֽ ֙ה  ִהּנֵ ֑חֹו  ּלְְ ׁשַ לְְ ן  ָמֵא֖ ַוּתְְ ִני  ֵד֔ ַיַ֣עבְְְ וְְ ִנ֙י   ֶאת־־־ּבְְ

הּו יה֔וה  ֣ ׁשֵ ּגְְ ַוִּיפְְְ ֑לֹון  ּמָ ּבַ ֶרךְְְ  ֖ ַבּדֶ י  ִה֥ ַויְְְ ָך׃  כֶֹרֽ ּבְְ ָך֖  נְְְ ֶאת־ּבִ

ַל֣ת  רְְְ רֹ֙ת ֶאת־־־עָָ כְְְ ה ֗צֹר ַוּתִ ח ִצּפָֹר֜ ֨ ּקַ ׁש ֲהִמיֽתֹו׃ ַוּתִ ֖ ַבּקֵ ַויְְְ

י׃  ִלֽ ה  ֖ ים ַאּתָ ִמ֛ ֧י ֲחַתן־־ּדָ ּכִ ֹאֶמר  ַוּת֕ ָל֑יו  ַרגְְְ ֖ע לְְ ּגַ ַוּתַ ּה  ָנ֔ ּבְְ

ים ַלּמּוֽלֹת׃ ִמ֖ ן ּדָ ה ֲחַת֥ ָר֔ מְְ ז ָאֽ ּנּו ָא֚ ֑ ֶרף ִמּמֶ ַוִּי֖

׳הנה אנכי הֹרג את בנך בכֹרך׳ מסר זה גם   השח ומ
יחתום את המהלך שאת צעדיו הראשונים 
הדברים  פרעה.  מול  בקרוב  משה  יעשה 
ה׳  שיכה  האחרונה  למכה  רומזים  הללו 

במצרים, מכת בכורות )רש״י ועוד(. 

׳חתן דמים למולֹת׳ הילד, או משה, מכונה 
משום  ׳חתן׳,  המילה  ברית  בעקבות 
ומעין חתונה, שכן  שהמילה היא שמחה 
תמיד באה עמה ברית והתקשרות. )׳חתן׳ 

משמש כינוי לאיש ביום חופתו רק בספרי 
הנביאים ולא בתורה, וכן ׳כלה׳. תואר זה 
על  שנוצרה  משפחתית  קרבה  משמש 
ואבי  ׳חתן׳  נקרא  הבת  בעל  חיתון;  ידי 
האשה הוא ׳חותן׳(. בדומה לכך, כשֵּיצאו 
כללי  מילה  ייערך טקס  ממצרים  ישראל 
של כל ישראל, עבדיו וגריו לקראת אכילת 
מעין  בכך  יהיה  שם  גם  הפסח.  קרבן 
יב, להלן  )ראו  ה׳.  עם  והתקשרות   פדיון 

מג-נ(. 

ד,כג<
ד,כו<

ח ֶאת ָהָעם למרות הדברים שתשמיע באוזניו והמופתים  ּלַ ִלּבֹו, ְולֹא ְיׁשַ
ִני  ְרעֹה אמירה כללית — ּכֹה ָאַמר ה': ּבְ שתראה לו.  כב ְוָאַמְרּתָ ֶאל ּפַ
ח  ּלַ ָרֵאל. ישראל הם כבן בכור לפני ה'.  כג ָואַֹמר ֵאֶליָך: ׁשַ ְבכִֹרי ִיׂשְ
ה ָאנִֹכי  חֹו — ִהּנֵ ּלְ ָמֵאן, ואתה סירבת ְלׁשַ ִני ְוַיַעְבֵדִני במדבר, ַוּתְ ֶאת ּבְ

כֶֹרָך. כיוון שלא שחררת את בני, אהרוג את בנך. ְנָך ּבְ הֵֹרג ֶאת ּבִ

הּו  ׁשֵ לֹון, במקום הלינה שבו נחו בדרכם למצרים, ַוִּיְפּגְ ּמָ ֶרְך ּבַ כד ַוְיִהי ַבּדֶ

ׁש לֲהִמיתֹו. משה היה נתון במצב קשה מאוד. ייתכן  מלאך ה' ַוְיַבּקֵ
שנראה כגוסס.  כה צפורה, אשת משה, היתה בטוחה שהעיכוב או 
ח  ּקַ הקטרוג שהופיע בדרכם נבע מהתנהגותם הלקויה. משום כך — ַוּתִ
ָנּה, שטרם נימול מפני שהיה קטן  ְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ּבְ ִצּפָֹרה אבן צֹר, ַוּתִ
מדי, או מפני שיצאו לדרך וחששו לקחת אל המסע ילד חולה,41 
או בשל הסכם שנעשה בין משה ומשפחת יתרו אילו ילדים יימולו, 
ע  ּגַ כמנהג העברים, ואילו ילדים לא יימולו, כמנהגו של יתרו.42 ַוּתַ
ְלַרְגָליו, צפורה הניחה את הערלה ליד רגלי המלאך, משה או הילד,43 
ה ִלי. יש לי חיבור חדש אתך עתה,  ִמים ַאּתָ י ֲחַתן ּדָ ַוּתֹאֶמר לילד: ּכִ
משה,  אל  פנתה  צפורה  אחרת:  אפשרות  אותך.  מאחר שמלתי 
וכינתה אותו ֲחַתן ָּדִמים, שכן הוא נושע, וחטאו נתכפר בזכות דם 

המילה, ובכך התחדשה הברית ביניהם.44 

ּנּו, המלאך הרפה ממשה, לאחר שצפורה מלה את הילד.  כו ַוִּיֶרף ִמּמֶ

ִמים ַלּמּולֹת. ָאז ָאְמָרה צפורה: ֲחַתן ּדָ
אבן צֹור
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פרק ה

ֲאָבל  ְוגֹו׳.  ְוַאֲהרֹן  ה  אּו מֹׁשֶ ּבָ א ׀ ְוַאַחר 

ה  ְמטּו ֶאָחד ֶאָחד ֵמַאַחר מֹׁשֶ ַהְּזֵקִנים ִנׁשְ
יעּו  ִהּגִ ם קֶֹדם ׁשֶ ּלָ ְמטּו ּכֻ ׁשְ ּנִ ְוַאֲהרֹן ַעד ׁשֶ

ָּיְראּו ָלֶלֶכת. ּוְבִסיַני ִנְפַרע  ָלִטין, ְלִפי ׁשֶ ַלּפָ
ׁשּו" )להלן  ה ְלַבּדֹו ְוֵהם לֹא ִיּגָ ׁש מֹׁשֶ ָלֶהם: "ְוִנּגַ

כד, ב(, ֶהֱחִזיָרם ַלֲאחֹוֵריֶהם: 

ָרה  ֑ ּבָ דְְְ ה ַהּמִ ֖ את מֹׁשֶ ַר֥ ךְְְ ִלקְְְ ֲה֔רֹן ֵל֛ ל־־־ַאֽ ַוּ֤יֹאֶמר יהו֙ה ֶאֽ

֙ה  ֤ד מֹׁשֶ ַוַּיּגֵ ק־־ֽלֹו׃  ַ ַוִּיׁשּ ים  ֱאלִֹה֖ ר ָהֽ ַה֥ ּבְְ הּו  ֛ ׁשֵ ּגְְ ַוִּֽיפְְְ ֶלךְְְ  ַוֵּי֗

ל־ ּכָָ ת  ֵא֥ וְְ ָל֑חֹו  ׁשְְ ר  ֣ י יה֖וה ֲאׁשֶ ֵר֥ בְְְ ל־ּדִ ּכָָ ת  ֲה֔רֹן ֵא֛ ַא֣ לְְ

֔פּו ֶאת־ ֲה֑רֹן ַוַּיַ֣אסְְְ ַאֽ ה וְְ ֖ ֽהּו׃ ַוֵּיֶ֥לךְְְ מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֥ אֹ֖תֹת ֲאׁשֶ ָהֽ

ים  ָבִר֔ ל־ַהּדְְ ת ּכָָ ֲה֔רֹן ֵא֚ ר ַאֽ ֣ ַדּבֵ ל׃ ַויְְְ ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְְְ ֵנ֖י ּבְְ ל־ִזקְְְ ּכָָ

ֵעיֵנ֥י ָהָעֽם׃  אֹ֖תֹת לְְ ה ַוַּיַ֥עׂש ָהֽ ֑ ר יה֖וה ֶאל־־־־־מֹׁשֶ ֥ ּבֶ ר־־־־־ּדִ  ֲאׁשֶ

ל  ָרֵא֗ ִיׂשְְְ ֵנ֣י  ד יה֜וה ֶאת־ּבְְ י־ָפַק֨ ֽ ּכִ ֡עּו  מְְ ַוִּֽיׁשְְְ ן ָהָע֑ם  ֲאֵמ֖ ּיַֽ ַוֽ

ה  ֣ אּו מֹׁשֶ ר ּבָ֚ ַאַח֗ ֲחֽוּו׃ וְְ ֽ ּתַ ֖דּו ַוִּיֽׁשְְְ ם ַוִּֽיּקְְ ָי֔ נְְְ ִכ֤י ָרָא֙ה ֶאת־־־־־עָָ וְְ

י  ֱאלֵֹה֣ ֹה־־־ָאַמ֤ר יהו֙ה  ּכֽ ֑עֹה  רְְְ ֖רּו ֶאל־־־ּפַ ַוּֽיֹאמְְ ֲה֔רֹן  ַאֽ וְְ

֔עֹה  רְְְ ר׃ ַוּ֣יֹאֶמר ּפַ ֽ ּבָ דְְְ ּמִ י ּבַ ָי֥חֹּגּו ִל֖ י וְְ ֙ח ֶאת־־־־־ַעּמִ֔ ּלַ ל ׁשַ ָרֵא֔  ִיׂשְְְ

ל  ָרֵא֑ ֖ח ֶאת־־־ִיׂשְְְ ּלַ ׁשַ קֹ֔לֹו לְְ ּבְְ ע  ַמ֣ ֶאׁשְְְ ר  ֣ ֲאׁשֶ י יהו֙ה   ִמ֤

ַח׃  ֽ ּלֵ ל ֥לֹא ֲאׁשַ ָרֵא֖ ַג֥ם ֶאת־־־ִיׂשְְְ וְְ ֙י ֶאת־־־יה֔וה  ּתִ עְְְ ָיַד֙ ֤לֹא 

השביעי

 משה ואהרן במצרים — 
לפני פרעה ולפני עמם

פרק ד פס' כז — פרק ו פס' א 
את השליחות שקיבל משה בהיותו בהר האלוקים, הוא מתחיל לממש בליוויו ובסיועו 
של אהרן. משה ואהרן עומדים מול שלושה גורמים: זקני הנהגת העם, פרעה ושוטרי בני 
ישראל — מנהלי העבודה העברים, שהיו הראשונים שסבלו בעקבות הופעתם של משה 
ואהרן. בסוף העניין משה ואהרן יפנו את הדי טענותיהם הקשות של השוטרים אל ה'. 

ה' ישוב ויבטיח שמצוקת העם במצרים תיפתר, אך עד אז נדרש אורך רוח.

ַוֵּיֶלְך  למדבר.  ָרה,  ְדּבָ ַהּמִ ה  מֹׁשֶ ִלְקַראת  ֵלְך  ַאֲהרֹן:  ֶאל  ה'  כז ַוּיֹאֶמר 

ָהֱאלִֹהים. מכאן שהר סיני, הר חורב, עמד בין ארץ  ַהר  ּבְ הּו  ׁשֵ ַוִּיְפּגְ
מדין — שאולי היתה סמוכה לארץ כנען וקרובה לירדן, לבין מצרים.45 
ה ְלַאֲהרֹן  ד מֹׁשֶ ק אהרן לֹו — למשה וקיבל את פניו באהבה.  כח ַוַּיּגֵ ַ ַוִּיּשׁ
הּו, שכן עכשיו  ר ִצּוָ ל ָהאֹתֹת ֲאׁשֶ ָלחֹו, ְוֵאת ּכָ ר ׁשְ ְבֵרי ה' ֲאׁשֶ ל ּדִ ֵאת ּכָ

היו צריכים לבצע יחדיו את השליחות. 

ר  ָרֵאל.  ל ַוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ִזְקֵני, מנהיגי ּבְ ה ְוַאֲהרֹן, ַוַּיַאְספּו ֶאת ּכָ כט ַוֵּיֶלְך מֹׁשֶ

ל  אליהם ַאֲהרֹן, שהוא המוכר להם, והוא גם מי שיודע לדבר, ֵאת ּכָ
ה. ַוַּיַעׂש אהרן את ָהאֹתֹת שקיבל משה  ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ

כסימנים לאימות נבואתו, ְלֵעיֵני ָהָעם. 

ָרֵאל, ְוִכי ָרָאה ֶאת  ֵני ִיׂשְ י ָפַקד, זכר ה' ֶאת ּבְ ְמעּו ּכִ לא ַוַּיֲאֵמן ָהָעם, ַוִּיׁשְ

ָעְנָים, סבלם. חששותיו של משה שייתקל בספקנות נוכח הבטחה 
זו, התבדו. אמנם בני ישראל לא הכירו את משה, אך הם האמינו 
ֲחוּו לה' כתודה על  ּתַ דּו ַוִּיׁשְ בו בשל אישיותו או בזכות האותות. ַוִּיּקְ

כך שהגיע זמן גאולתם.

זכתה באמון העם  ואהרן  ה  א ְוַאַחר ששליחותם של משה  פרק 
להמשך  כוחם  את  שייפו  חשו  והם  הנוכחיים,  מנהיגיו  ובהכרת 
ְרעֹה, הן מכוח המסר האלוקי,  ה ְוַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ּפַ אּו מֹׁשֶ פעולתם, ּבָ
ָרֵאל:  הן כמייצגי בני ישראל והן מכוח עצמם: ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ר.  ְדּבָ ּמִ י, ְוָיחֹּגּו ִלי ּבַ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ׁשַ

ָרֵאל? אינני  ח ֶאת ִיׂשְ ּלַ קֹלֹו ְלׁשַ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ ְרעֹה: ִמי ה' ֲאׁשֶ ב ַוּיֹאֶמר ּפַ

י  מכיר את שמו של האל הזה. לא שמעתי עליו מעולם.46 לֹא ָיַדְעּתִ
ַח, שהרי אין אלו אלא דברי  ּלֵ ָרֵאל לֹא ֲאׁשַ ֶאת ה', ְועל כן ַגם ֶאת ִיׂשְ

הבל שאתם בודים מלבכם. 
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תדה ויהשמ  תישאם

ֲעָך' ָהָיה ָלֶהם לֹוַמר,  ן ִיְפּגָ ֵענּו. 'ּפֶ ן ִיְפּגָ ג ׀ ּפֶ

ִגיָעה זֹו  ְלכּות. ּפְ בֹוד ַלּמַ ָחְלקּו ּכָ א ׁשֶ ֶאּלָ
ְלׁשֹון ִמְקֵרה ָמֶות הּוא: 

ילּו  ְבּדִ יו. ּתַ ֲעׂשָ ְפִריעּו ֶאת ָהָעם ִמּמַ ד ׀ ּתַ

ֹוְמִעין  ּשׁ ׁשֶ ם,  ַלאְכּתָ ְוַתְרִחיקּו אֹוָתם ִמּמְ
ָלאָכה. ְוֵכן:  ָלֶכם ּוְסבּוִרים ָלנּוַח ִמן ַהּמְ
ֲעָבר ּבֹו" )משלי ד, טו( — ַרֲחֵקהּו.  ָרֵעהּו ַאל ּתַ "ּפְ
י ָפֻרַע  ְפְרעּו ָכל ֲעָצִתי" )שם א, כה(. "ּכִ ְוֵכן: "ַוּתִ
הּוא" )להלן לב, כה( — ִנְרָחק ְוִנְתָעב: ְלכּו 
ֵּיׁש ָלֶכם  ֶכם ׁשֶ ְלִסְבלֵֹתיֶכם. ְלכּו ִלְמַלאְכּתְ

ְעּבּוד  יֶכם. ֲאָבל ְמֶלאֶכת ׁשִ ָבּתֵ ַלֲעׂשֹות ּבְ
ל ֵלִוי, ְוֵתַדע  ְבטֹו ׁשֶ ִמְצַרִים לֹא ָהְיָתה ַעל ׁשִ

ה ְוַאֲהרֹן יֹוְצִאים ּוָבִאים:  ֲהֵרי מֹׁשֶ ְלָך, ׁשֶ

ָהֲעבֹוָדה  ה ַעם ָהָאֶרץ. ׁשֶ ים ַעּתָ ה ׀ ֵהן ַרּבִ

יִתים אֹוָתם  ּבִ ם ַמׁשְ ֶלת ֲעֵליֶהם, ְוַאּתֶ ֻמּטֶ
דֹול הּוא ֶזה:  ְבלֹוָתם, ֶהְפֵסד ּגָ ִמּסִ

ֹוְטִרים  ְוַהּשׁ ָהיּו  ִמְצִרִּיים  ים.  ְגׂשִ ו ׀ ַהּנֹ

ה  ּמָ ּכַ ַעל  ה  ְמֻמּנֶ ַהּנֹוֵגׂש  ָרֵאל.  ִיׂשְ ָהיּו 

י  עֹוׂשֵ ה ִלְרּדֹות ּבְ ֹוֵטר ְמֻמּנֶ  ׁשֹוְטִרים, ְוַהּשׁ
ָלאָכה:  ַהּמְ

ֶבן. אשטובל״א, ָהיּו ּגֹוְבִלין אֹותֹו ִעם  ז ׀ ּתֶ

יט  ים ִמּטִ עֹוׂשִ יט: ְלֵבִנים. טיוול״ש, ׁשֶ ַהּטִ
ֹוְרִפין אֹוָתן  ּשׂ ה, ְוֵיׁש ׁשֶ ַחּמָ ין אֹוָתן ּבַ ׁשִ ּוְמַיּבְ
ר ֱהִייֶתם  ֲאׁשֶ ְלׁשֹם. ּכַ ְתמֹול ׁשִ ן: ּכִ ְבׁשָ ּכִ ּבַ

ׁשּו. ְוָלְקטּו:  ה: ְוקֹׁשְ ים ַעד ֵהּנָ עֹוׂשִ

ּבֹון  ֵבִנים. ְסכּום ֶחׁשְ ח ׀ ְוֶאת ַמְתּכֶֹנת ַהּלְ

ְליֹום  ה  עֹוׂשֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ֵבִנים  ַהּלְ
ְסכּום  ָלֶהם, אֹותֹו  ן  ִנּתָ ֶבן  ַהּתֶ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ
ד  ְכּבַ ה, ְלַמַען ּתִ ם ַעּתָ ימּו ֲעֵליֶהם" ּגַ ׂשִ "ּתָ
ים. ִמן ָהֲעבֹוָדה  י ִנְרּפִ ָהֲעבֹוָדה ֲעֵליֶהם: ּכִ
ָלה ְו"צֲֹעִקים  ּטָ ם ּפֹוֶנה ֶאל ַהּבַ ֵהם, ְלָכְך ִלּבָ
ֵלאמֹר ֵנְלָכה״ ְוגֹו׳: ַמְתּכֶֹנת. "ְותֶֹכן ְלֵבִנים" 
נּו ֲעִללֹות" )שמואל א׳ ב,  )להלן פסוק יח(, "ְולֹו ִנְתּכְ

ם  ּלָ ן" )מלכים ב׳ יב, יב(, ּכֻ ֶסף ַהְמֻתּכָ ג(, ְו"ֶאת ַהּכֶ
ָלאָכה ְרפּוָיה  ים. ַהּמְ ּבֹון ֵהם: ִנְרּפִ ְלׁשֹון ֶחׁשְ
ה,  ּנָ ים ִמּמֶ ָיָדם ַוֲעזּוָבה ֵמֶהם ְוֵהם ִנְרּפִ ּבְ

ַלַעז:  רטריי״ש ּבְ

 ֩ ֶרךְְְ ֩ א ּדֶ ֲלָכה־־־ּנָ֡ א ָעֵל֑ינּו נֵֽ ָר֣ ים ִנקְְְ ִר֖ ִעבְְְ י ָהֽ ֔רּו ֱאלֵֹה֥ ַוּ֣יֹאמְְ

ן־־־ ּפֶ֨ ינּו  ַלֽיה֣וה ֱאלֵֹה֔ ָח֙ה  ּבְְ ִנזְְְ וְְ ר  ּבָ֗ דְְְ ּמִ ּבַ ים  ָיִמ֜ ת  ֨לֹׁשֶ ׁשְְ

ִים  ַר֔ ֶלךְְְ ִמצְְְ ֶרב׃ ַוּ֤יֹאֶמר ֲאֵלֶה֙ם ֶמ֣ ֶבר ֥אֹו ֶבָחֽ ֖ ּדֶ נּו ּבַ ֵע֔ ּגָ ִיפְְְ

֖כּו  יו לְְ ֑ ֲעׂשָ ֽ ּמַ ִמֽ יעּו ֶאת־־־־־ָהָע֖ם  ִר֥ פְְְ ֲה֔רֹן ּתַ ַאֽ וְְ ה  ֣ ה מֹׁשֶ ּמָ ָל֚

ֶרץ  ה ַעם־־־־־ָהָא֑ ֖ ים ַעּתָ ֥ ֔עֹה ֵהן־־־־־ַרּבִ רְְְ ֽלֵֹתיֶכֽם׃ ַוּ֣יֹאֶמר ּפַ ִסבְְְ לְְ

ּ֣יֹום ַה֑הּוא  ּבַ ֖עֹה  רְְְ ּפַ ַצ֥ו  ַויְְְ ם׃  לָֹתֽ בְְְ ם ִמּסִ ם אָֹת֖ ֥ ּתֶ ּבַ ִהׁשְְְ וְְ

יו ֵלאֽמֹר׃ ֣לֹא ֽתֹאִס֞פּון  ָר֖ ֹטְְ ֶאת־־־־־ׁשֽ ם וְְ ָע֔ ים ּבָ ֣ ׂשִ ֹגְְ ֶאת־־־־־ַהּנֽ

֔כּו  ם ֵיֽלְְ ֹם ֵה֚ ׁש֑ לְְְ ֣מֹול ׁשִ תְְְ ֵבִנ֖ים ּכִ ֹן ַהּלְְ ּב֥ ֶבן ָלָע֛ם ִללְְְ ֧ ת ּתֶ ָלֵת֨

ר ֵה֩ם  ֣ ים ֲאׁשֶ ֵבִנ֜ ֶֹנת ַהּלְְ ּכ֨ ֶאת־ַמתְְְ ֶבן׃ וְְ ֽ ם ּתֶ ּו ָלֶה֖ ׁש֥ ֽקֹׁשְְ וְְ

ּנּו  ֑ ֖עּו ִמּמֶ רְְ ם ֥לֹא ִתגְְְ ימּו ֲעֵליֶה֔ ֣ ׂשִ ׁשֹ֙ם ּתָ לְְְ ֤מֹול ׁשִ ים ּתְְ עֹׂשִ֨

ה  ָח֥ ּבְְ ָכ֖ה ִנזְְְ ן ֵה֤ם ֽצֲֹעִקי֙ם ֵלא֔מֹר ֵנֽלְְ ם ַעל־ּכֵ֗ ים ֵה֔ ֣ ּפִ י־ִנרְְְ ֽ ּכִ

משה   השח ומ למה  מצרים  מלך  אלהם  ׳ויאמר 
ואהרן,  ואהרן׳ פרעה מטיף מוסר למשה 
אך אינו מאיים עליהם באופן תקיף, כפי 
שיכול היה לעשות. ייתכן שמענה מרוכך-
יחסית זה של פרעה נבע מכך שזכר את 
חסדו למשה, שגדל בביתו. לחלופין, ייתכן 

שהתייחס ביראת כבוד כלפי משה ואהרן, 
שהיו אנשים זקנים. )ראו רמב״ן(. 

׳לא תֹאִספון לתת להם תבן... תכבד העבֹדה 
על  הורה  לא  פרעה  האנשים׳ מדוע  על 
ייצור לבנים רבות יותר, אלא על עצירת 

ה,ט<ה,ד<

ג ַוּיֹאְמרּו משה ואהרן: אם אינך מכיר אותו בשמו, נסביר לך מיהו — 

פגש אותנו, ומהתגלותו  ָעֵלינּו,  ִנְקָרא  והוא  ָהִעְבִרים  ֱאלֵֹהי  ה' הוא 
ת  לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ א ּדֶ עלתה ההוראה שעלינו לצאת לעבדו. על כן — ֵנֲלָכה ּנָ
ֶבר אֹו ֶבָחֶרב. מלבם  ּדֶ ֵענּו ּבַ ן ִיְפּגָ ָחה ַלה' ֱאלֵֹהינּו ּפֶ ר ְוִנְזּבְ ְדּבָ ּמִ ָיִמים ּבַ

הוסיפו שאם לא ישמעו בקולו — ייענשו. 

ָהָעם  ֶאת  ְפִריעּו  ּתַ ְוַאֲהרֹן,  ה  מֹׁשֶ ה,  ָלּמָ ִמְצַרִים:  ֶמֶלְך  ֲאֵלֶהם  ד ַוּיֹאֶמר 

יו בכך שאתם מחדירים לראשיהם של העבדים רעיונות בדבר  ֲעׂשָ ִמּמַ
תציעו  אל  ולעסקיכם.  לעבודותיכם  ְלִסְבלֵֹתיֶכם,  ְלכּו  זר?!  פולחן 

הצעות ואל תעסקו בפוליטיקה. 

ם אָֹתם  ּתֶ ּבַ העברים, ְוִהׁשְ ה ַעם ָהָאֶרץ,  ים ַעּתָ ַרּבִ ְרעֹה: ֵהן  ּפַ ה ַוּיֹאֶמר 

ְבלָֹתם, מעבודתם. אנו זקוקים לעבודה, ואיננו פנויים  בדבריכם ִמּסִ
לענייני חגים וחגיגות. 

ּיֹום ַההּוא ֶאת  ְרעֹה ּבַ ומכאן עובר פרעה לנקוט צעד מעשי:  ו ַוְיַצו ּפַ
ׁשְֹטָריו,  ְוֶאת  ָעם, הממונים מטעמו על עבודת העברים,  ּבָ ים  ַהּנְֹגׂשִ
מנהלי העבודה מבני ישראל, ֵלאמֹר:  ז לֹא תֹאִספּון, תוסיפו ָלֵתת 
לִׁשים  לבנים  הכנת  לשם  ְלׁשֹם.  ׁשִ ְתמֹול  ּכִ ֵבִנים  ַהּלְ ִלְלּבֹן  ָלָעם  ֶבן  ּתֶ
חומר ומערבבים בו תבן כדי להקשיחו. לבסוף שורפים את הלבנים 
או מייבשים אותן כדי להקשותן. התבן — הקש הנותר בשדה אחרי 
קצירת התבואה — חיוני לייצור הלבנים, אך הוא מצוי לרוב וכמעט 
חסר ערך. על כן היו העבדים מקבלים אותו מן המוכן. כעת גזר 
ׁשּו ָלֶהם, יאספו  פרעה שהתבן לא יינתן עוד לעברים. ֵהם ֵיְלכּו ְוקֹׁשְ
מזמנם  חלק  יוקדש  מן השדות.  ח למרות שעתה  ֶבן  ּתֶ לעצמם 
ים  ר ֵהם עֹׂשִ ֵבִנים ֲאׁשֶ לאיסוף התבן — ְוֶאת ַמְתּכֶֹנת, מכסת, מספר ַהּלְ
ימּו תטילו  ׂשִ ְלׁשֹם, מכסת העבודה שהוטלה עליהם עד כה, ּתָ מֹול ׁשִ ּתְ
ים,  י ִנְרּפִ ּנּו — ממספר הלבנים שייצרו עד כה, ּכִ ֲעֵליֶהם, לֹא ִתְגְרעּו ִמּמֶ
ָחה ֵלאלֵֹהינּו". כיוון  ן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר: "ֵנְלָכה ִנְזּבְ עצלים ֵהם. ַעל ּכֵ
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ֶיְהּגּו  ְוַאל  ֶקר.  ׁשָ ִדְבֵרי  ּבְ עּו  ִיׁשְ ט ׀ ְוַאל 

ִדְבֵרי רּוַח ֵלאמֹר: "ֵנְלָכה  ִמיד ּבְ רּו ּתָ ִויַדּבְ
יָך  ְבֻחּקֶ ָעה  "ְוֶאׁשְ לֹו:  ְודֹוֶמה  ָחה".  ִנְזּבְ
ִניָנה"  ְוִלׁשְ ל  ָתִמיד" )תהלים קיט, קיז(; "ְלָמׁשָ
ר" )להלן יח,  )דברים כח, לז( — "ּוְלׁשֹוִעי"; "ַוְיַסּפֵ

עּו'  ר לֹוַמר 'ִיׁשְ ִעי". ְוִאי ֶאְפׁשָ ּתַ ח( — "ְוִאׁשְ
ע ה׳ ֶאל ֶהֶבל... ְוֶאל ַקִין ְוֶאל  ְלׁשֹון "ַוִּיׁשַ
ּוְלָפֵרׁש  )בראשית ד, ד-ה(  ָעה"  ׁשָ ִמְנָחתֹו לֹא 
ן ָהָיה לֹו  ִאם ּכֵ עּו' — ַאל ִיְפנּו, ׁשֶ 'ַאל ִיׁשְ
ֶקר' אֹו  ׁשָ ְבֵרי  ּדִ עּו ֶאל  ִיׁשְ 'ְוַאל  ִלְכּתֹב: 
ֶעה  ם: "ִיׁשְ ּלָ ְזַרת ּכֻ י ֵכן ּגִ ֶקר' ּכִ 'ְלִדְבֵרי ׁשָ
עּו ַעל  הּו" )ישעיה יז, ז(, "ְולֹא ׁשָ ָהָאָדם ַעל עֹׂשֵ
ֶעה ֶאל  ָרֵאל" )שם לא, א(, "ְולֹא ִיׁשְ ְקדֹוׁש ִיׂשְ
ל  ּמּוׁש ׁשֶ חֹות" )שם יז, ח(, ְולֹא ָמָצאִתי ׁשִ ְזּבְ ַהּמִ
י״ת ְסמּוָכה ְלַאֲחֵריֶהם. ֲאָבל ַאַחר ְלׁשֹון  ּבֵ
ָדָבר נֹוֵפל ְלׁשֹון  ר ּבְ ק ְלַדּבֵ ִמְתַעּסֵ ּבּור ּכְ ּדִ
ָך" )יחזקאל לג,  ִרים ּבְ ְדּבָ גֹון: "ַהּנִ י״ת, ּכְ ּמּוׁש ּבֵ ׁשִ
ה" )במדבר יב, א(,  מֹׁשֶ ר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ּבְ ַדּבֵ ל(, "ַוּתְ
ם"  ר ּבָ י" )זכריה ד, א(, "ְלַדּבֵ ְלָאְך ַהּדֵֹבר ּבִ "ַהּמַ
ָרה ְבֵעדֶֹתיָך" )תהלים קיט,  )דברים יא, יט(, "ַוֲאַדּבְ

ֶקר" — ַאל  ִדְבֵרי ׁשָ עּו ּבְ אן, "ַאל ִיׁשְ מו(. ַאף ּכָ
ְוא ַוֲהַבאי:  ִדְבֵרי ׁשָ ִרים ּבְ ִיְהיּו ִנְדּבָ

ם  ֶבן. ּוְצִריִכים ַאּתֶ ם ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ּתֶ יא ׀ ַאּתֶ

ל  ָבר ִמּכָ י ֵאין ִנְגָרע" ּדָ ְזִריזּות "ּכִ ֵליֵלְך ּבִ

ְהיֹות  ים ְליֹום ּבִ ֱהִייֶתם עֹוׂשִ ְסכּום ְלֵבִנים ׁשֶ
ֶלְך:  ית ַהּמֶ ן ִמּבֵ ן ָלֶכם ְמֻזּמָ ֶבן ִנּתָ ַהּתֶ

ֶבן. ֶלֱאֹסף ֲאִסיָפה,  ׁש ַקׁש ַלּתֶ יב ׀ ְלקֹׁשֵ

יט: ַקׁש. ְלׁשֹון  ֶבן ַהּטִ ִלְלקֹט ֶלֶקט ְלצֹוֶרְך ּתֶ
ֵּזר הּוא ְוָצִריְך  ְתּפַ ָבר ַהּמִ ּדָ ם ׁשֶ ִלּקּוט, ַעל ׁשֵ
ָאר ְמקֹומֹות:  ׁשְ ׁשֹו הּוא ָקרּוי 'ַקׁש' ּבִ ְלקֹוׁשְ

ּבֹון  יֹומֹו. ֶחׁשְ ַבר יֹום ּבְ יג ׀ ָאִצים. ּדֹוֲחִקים: ּדְ

יֶתם  ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ יֹומֹו, ּכַ ּלּו ּבְ ל יֹום ּכַ ל ּכָ ׁשֶ
ֶבן מּוָכן:  ְהיֹות ַהּתֶ ּבִ

ֹוְטִרים  ַהּשׁ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁשְֹטֵרי  יד ׀ ַוֻּיּכּו 

ָדְחָקם,  ָרֵאל ָהיּו ְוָחִסים ַעל ַחְבֵריֶהם ִמּלְ ִיׂשְ
ֵהם  ים ׁשֶ ֵבִנים ַלּנֹוְגׂשִ ִליִמים ַהּלְ ָהיּו ַמׁשְ ּוְכׁשֶ
כּום, ָהיּו ַמְלִקין  ִמְצִרִּיים ְוָהָיה ָחֵסר ִמן ַהּסְ
ָלאָכה.  י ַהּמְ ֲחקּו ֶאת עֹוׂשֵ ּלֹא ּדָ אֹוָתם ַעל ׁשֶ
ְלִפיָכְך ָזכּו אֹוָתן ׁשֹוְטִרים ִלְהיֹות ַסְנֶהְדִרין 
ם  ה ְוהּוׂשַ ר ַעל מֹׁשֶ ְוֶנֱאַצל ִמן ָהרּוַח ֲאׁשֶ
ְבִעים ִאיׁש  י ׁשִ ֱאַמר "ֶאְסָפה ּלִ ּנֶ ֲעֵליֶהם, ׁשֶ
ָּיַדְעּתָ ַהּטֹוָבה  ָרֵאל", ֵמאֹוָתן ׁשֶ ִמִּזְקֵני ִיׂשְ
י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו"  ִמְצַרִים "ּכִ ָעׂשּו ּבְ ׁשֶ
ר  ָרֵאל. ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ )במדבר יא, טז(: ַוֻּיּכּו ׁשְֹטֵרי ּבְ

י ַפְרעֹה אֹוָתם ְלׁשֹוְטִרים ֲעֵלֶהם:  מּו נְֹגׂשֵ ׂשָ
ָהיּו  ׁשֶ "ַוֻּיּכּו"?  ה  ָלּמָ ְוגֹו׳.  ַמּדּוַע  ֵלאמֹר 

ַיֲֽעׂשּו־־־־־ָבּ֑ה  וְְ ים  ֖ ֲאָנׁשִ ה ַעל־־־־־ָהֽ ֲעבָֹד֛ ָהֽ ֧ד  ּבַ כְְְ ּתִ ינּו׃   ֵלֽאלֵֹהֽ

יו  ָר֔ ֹטְְ ׁש֣ ֤י ָהָע֙ם וְְ ׂשֵ ֜אּו ֽנֹגְְ צְְ ֶקר׃ ַוֵּי֨ ֽ ֵרי־־־ׁשָ ִדבְְְ ֖עּו ּבְְ ַאל־־־ִיׁשְְְ וְְ

ן  י ֹנֵת֥ ֔עֹה ֵאיֶנּ֛נִ רְְְ ר ּפַ ֹה ָאַמ֣ ּכ֚ ֥רּו ֶאל־ָהָע֖ם ֵלא֑מֹר  ַוּֽיֹאמְְ

ָצ֑אּו  מְְְ ר ּתִ ֖ ֲאׁשֶ ֶבן ֵמֽ ֤חּו ָלֶכ֙ם ּתֶ֔ ֨כּו קְְ ם לְְ ֶבן׃ ַאּתֶ֗ ֽ ָלֶכ֖ם ּתֶ

ֶרץ  ל־ֶא֣ כָָ ר׃ ַוָּיֶ֥פץ ָהָע֖ם ּבְְ ָבֽ ֶכ֖ם ּדָ ֲעֽבַֹדתְְְ ע ֵמֽ ָר֛ ין ִנגְְְ י ֵא֥ ֣ ּכִ

ים ֵלא֑מֹר  ים ָאִצ֣ ֖ ׂשִ גְְ ֹ ַהּנֽ וְְ ֶבן׃  ֽ ַלּתֶ ׁש  ַק֖ ׁש  ֥ קֹׁשֵ ִים לְְ ָר֑ ִמצְְְ

ֶבן׃  ֽ ֥יֹות ַהּתֶ הְְְ ר ּבִ ֖ ֲאׁשֶ ֽ יֹו֔מֹו ּכַ ַבר־֣יֹום ּבְְ יֶכ֙ם ּדְְ ֲעׂשֵ ּו ַמֽ ּל֤ ּכַ

֖עֹה  י ַפרְְְ ֥ ׂשֵ ם ֽנֹגְְ מּו ֲעֵלֶה֔ ֣ ר־ׂשָ ל ֲאׁשֶ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֵר֙י ּבְְ ֹטְְ ּו ׁשֽ ַוֻּיּכ֗

ֹם  ׁש֔ לְְְ ֣מֹול ׁשִ תְְְ ּבֹ֙ן ּכִ ֶכ֤ם ִללְְְ קְְְ ם חָָ יֶת֨ ּוַע לֹ֩א ִכּלִ ֵלא֑מֹר ַמּד֡

  השח ומ

שפרעה אינו מכיר את האל הזה, ומכיוון שהעברים לא נהגו בפולחן 
זה מעולם, הוא לא ראה בדברי משה ואהרן אלא דברי הבל המושכים 
ד  ְכּבַ את לב העברים העצלים והמשביתים אותם ממלאכתם.  ט ּתִ
ים באמצעות השארת מכסת העבודה בעינה בלא  ָהֲעבָֹדה ַעל ָהֲאָנׁשִ
עּו,  ִיׁשְ ַאל  פנאי,  יהיה להם  ְוכיוון שלא  ָבּה,  ְוַיֲעׂשּו  אספקת התבן, 

ֶקר.  ִדְבֵרי ׁשָ יעסקו ּבְ

ְרעֹה:  י ָהָעם ְוׁשְֹטָריו, ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר — ּכֹה ָאַמר ּפַ י ַוֵּיְצאּו נְֹגׂשֵ

י,  ְמָצאּו ּכִ ר ּתִ ֶבן ֵמֲאׁשֶ ם ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ּתֶ ֶבן.  יא ַאּתֶ י נֵֹתן ָלֶכם ּתֶ "ֵאיֶנּנִ
ָבר".  כאשר ֵאין ִנְגָרע ממכסת ֲעבַֹדְתֶכם ּדָ

ַקׁש  לאסוף  ׁש,  ְלקֹׁשֵ ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  שדות  ָכל  ּבְ ָהָעם  יב ַוָּיֶפץ, התפזר 

ים ָאִצים, ממהרים, או:  ֶבן, שהוא קש מחותך.  יג ְוַהּנְֹגׂשִ ַלעשותו ּתֶ
יֹומֹו,  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ יֶכם  ַמֲעׂשֵ ּלּו, סיימו  ּכַ ֵלאמֹר:  דוחקים בהם למהר47 
ֶבן. הם דרשו מהעם להזדרז כך שתפוקתם תשתווה  ְהיֹות ַהּתֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ

לתפוקתם הקודמת. 

י ַפְרעֹה. השוטרים היו  מּו ֲעֵלֶהם נְֹגׂשֵ ר ׂשָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ יד ַוֻּיּכּו ׁשְֹטֵרי ּבְ

אנשי מעלה הגונים בעלי מעמד בקהל ישראל,48 אשר מונו כמנהלי 
עבודה זוטרים. לא היתה להם סמכות של ממש, אך הם היו אחראים 
לעבודה כלפי הנוגשים, וכאשר לא סופקה המכסה — הוכו. ֵלאמֹר: 
ְתמֹול  ּכִ ִלְלּבֹן  על העם  המוטלת  הקצבה  ָחְקֶכם,  יֶתם  ִכּלִ לֹא  ַמּדּוַע 

ם ַהּיֹום?  מֹול ּגַ ם ּתְ ְלׁשֹם, ּגַ ׁשִ

אספקת התבן? ייתכן שבכך ביקש לחסוך 
את הטרחה שבאיסוף התבן. מלבד זאת, 
כיוון שאת הלבנים מייצרים לצורך בניינים, 
יש להתאים את קצב הכנתן לקצב עבודת 
פועלי הבניין ולמספרם. עודף לבנים היה 

לא  לבעיות. מאחר שפרעה  לגרום  עלול 
אלא  התפוקה,  בהגדלת  מעוניין  היה 
בלחיצת העברים, הכנעתם ושבירת רוחם, 
באופן  העבודה  להכביד את  העדיף   הוא 

זה. 
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שמותשמות ה

תדה ויהשמ  תישאם

מֹול  ם ּתְ יֶתם ּגַ אֹוְמִרים ָלֶהם: ַמּדּוַע לֹא ִכּלִ
ְתמֹול  צּוב ֲעֵליֶכם ִלְלּבֹן ּכִ ם ַהּיֹום ֹחק ַהּקָ ּגַ
ְפֵני ֶאְתמֹול, ְוהּוא  ּלִ הּוא יֹום ׁשֶ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ן ָלֶהם: ַוֻּיּכּו. ְלׁשֹון  ֶבן ִנּתָ ְהיֹות ַהּתֶ ָהָיה ּבִ
ים ִהּכּום:  ַוֻּיְפֲעלּו, ֻהּכּו ִמַּיד ֲאֵחִרים, ַהּנֹוְגׂשִ

ים, ״ֲעׂשּו״  טז ׀ ּוְלֵבִנים אֹוְמִרים ָלנּו. ַהּנֹוְגׂשִ

ִאּלּו  ָך.  ַעּמֶ ְוָחָטאת  ָהִראׁשֹון:  ְנָין  ּמִ ּכַ
הּוא  ׁשֶ אֹוֵמר  ָהִייִתי  ח  ּתָ ּפַ ָנקּוד  ָהָיה 
יו  ָך הּוא. ַעְכׁשָ את ַעּמְ בּוק — ְוָדָבר ֶזה ַחּטַ ּדָ
רּוׁשֹו,  ָבר הּוא, ְוָכְך ּפֵ ם ּדָ הּוא ָקַמץ, ׁשֵ ׁשֶ
ִאּלּו  ָך, ּכְ את ַעל ַעּמֶ ְוָדָבר ֶזה ֵמִביא ַחּטָ
ית  בֹוָאָנה ּבֵ מֹו: "ּכְ ָך', ּכְ את ְלַעּמֶ תּוב: 'ְוַחּטָ ּכָ
מֹו ְלֵבית ֶלֶחם,  הּוא ּכְ ֶלֶחם" )רות א, יט( ׁשֶ

ה:  ְוֵכן ַהְרּבֵ

ֵבִנים, ְוֵכן: "ֶאת  ּבֹון ַהּלְ יח ׀ ְוֹתֶכן ְלֵבִנים. ֶחׁשְ

מֹו  נּוי, ּכְ ן" )מלכים ב׳ יב, יב( ַהּמָ ֶסף ַהְמֻתּכָ ַהּכֶ
ֶסף"  ִעְנָין: "ַוָּיֻצרּו ַוִּיְמנּו ֶאת ַהּכֶ ָאמּור ּבָ ׁשֶ

)שם יא(: 

ָרֵאל. ֶאת ַחְבֵריֶהם  יט ׀ ַוִּיְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני ִיׂשְ

ָרע" — ָראּו אֹוָתם  ים ַעל ָיָדם, "ּבְ ְרּדִ ַהּנִ
יָדם  ַהְכּבִ ָרָעה ְוָצָרה ַהּמֹוֵצאת אֹוָתם ּבְ ּבְ
 ָהֲעבֹוָדה ֲעֵליֶהם "ֵלאֹמר: לֹא ִתְגְרעּו״ 

ְוגֹו׳: 

ה  ָרֵאל, "ֶאת מֹׁשֶ ים ִמִּיׂשְ עּו. ֲאָנׁשִ כ ׀ ַוִּיְפּגְ

ל  ּכָ ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו,  ְוגֹו׳.  ְוֶאת ַאֲהרֹן״ 
ֱאַמר  ּנֶ ָתן ַוֲאִביָרם ָהיּו, ׁשֶ ִבים' ּדָ ים' ְו'ִנּצָ 'ִנּצִ

ִבים" )במדבר טז, כז(:  ֶהם: "ָיְצאּו ִנּצָ ּבָ

ֲע֥קּו  ל ַוִּיצְְְ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֵר֙י ּבְְ ֹטְְ ם־־־־־ַהּֽיֹום׃ ַוָּי֗בֹאּו ׁשֽ ֖מֹול ּגַ ם־־־־־ּתְְ ּגַ

ֶבן ֵא֤ין  יָך׃ ּתֶ֗ ֲעָבֶדֽ ה ֖כֹה ַלֽ ֦ ֲעׂשֶ ה ַתֽ ֖עֹה ֵלא֑מֹר ָלּ֧מָ רְְְ  ֶאל־־־־־ּפַ

יָך  ֧ה ֲעָבֶד֛ ִהּנֵ ּו וְְ ים ָל֖נּו ֲעׂש֑ ִר֥ ֵבִנ֛ים ֽאֹמְְ יָך ּולְְְ ֲעָבֶד֔ ֙ן ַלֽ ִנּתָ

ים ַעל־־־־־ ֑ ּפִ ם ִנרְְְ ֖ ים ַאּתֶ ֥ ּפִ ָך׃ ַוּ֛יֹאֶמר ִנרְְְ ֽ את ַעּמֶ ָחָט֥ ים וְְ ֖  ֻמּכִ

֣כּו  ֙ה לְְ ַעּתָ וְְ יהֽוה׃  ַלֽ ה  ָח֥ ּבְְ ִנזְְְ ָכ֖ה  ֵנֽלְְ ים  ִר֔ ֽאֹמְְ ם  ֣ ַאּתֶ ֙ן  ּכֵ

֞אּו  נּו׃ ַוִּירְְְ ֽ ּתֵ ֵבִנ֖ים ּתִ ֥תֶֹכן לְְ ן ָלֶכ֑ם וְְ ֵת֣ ֶבן ֽלֹא־־־־־ִיּנָ ֶת֖ ֔דּו וְְ  ִעבְְְ

֥עּו  רְְ ע ֵלא֑מֹר ֽלֹא־ִתגְְְ ָר֣ ּבְְ ם  ל אָֹת֖ ָרֵא֛ ֵנֽי־ִיׂשְְְ י בְְ ֵר֧ ֹטְְ ׁשֽ

ת־־ ֶאֽ וְְ ה  ֣ עּו֙ ֶאת־מֹׁשֶ ּגְְ ַוִּֽיפְְְ יֹוֽמֹו׃  ּבְְ ַבר־־֥יֹום  ּדְְ ֵניֶכ֖ם  בְְְ ִמּלִ

֣רּו  ֽעֹה׃ ַוּֽיֹאמְְ רְְְ ת ּפַ ם ֵמֵא֥ ֵצאָת֖ ם ּבְְ ָראָת֑ ים ִלקְְְ ִב֖ ֲה֔רֹן ִנּצָ  ַאֽ

ם  ֣ ּתֶ ַאׁשְְְ ר ִהבְְְ ֧ ֲאׁשֶ ֹט  ּפ֑ ִיׁשְְְ וְְ ֵיֶ֧רא יה֛וה ֲעֵליֶכ֖ם  ם  ֲאֵלֶה֔

ֶרב  ָלֶֽתת־ֶח֥ יו  ֲעָבָד֔ ֵעיֵנ֣י  ּובְְְ עֹ֙ה  ֵעיֵנ֤י ַפרְְְ ּבְְ נּו  ֶאת־־־־־ֵריֵח֗

י  ר ֲאדָֹנ֗ ַוּיֹאַמ֑ ה ֶאל־־־־־יה֖וה  ֛ ב מֹׁשֶ ַוָּיׁ֧שָָ ֵגֽנּו׃  רְְְ הָָ ם לְְ ָיָד֖ ּבְְ מפטיר

ה כֹה  ה ַתֲעׂשֶ ְרעֹה ֵלאמֹר: ָלּמָ ָרֵאל, ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ּפַ ֵני ִיׂשְ טו ַוָּיבֹאּו ׁשְֹטֵרי ּבְ

ְלֵבִנים  שני,  ּומצד  ַלֲעָבֶדיָך,  ן  ִנּתָ ֵאין  ֶבן  ּתֶ אחד,  ַלֲעָבֶדיָך?!  טז מצד 
חסרון  ְוָחָטאת,  ים,  ֻמּכִ אנחנו   — ֲעָבֶדיָך  ה  ְוִהּנֵ "ֲעׂשּו!"  ָלנּו  אְֹמִרים 

ָך, ולא הועלת כלום בגזרתך. הלבנים ממילא ייפול על ַעּמֶ

פרעה  בפרעה,  מרד  השוטרים שמץ  בדברי  היה  פי שלא  על  אף 
חשש שדבריהם מוָנעים, בין היתר, מן התקוות שנטעו משה ואהרן 
בעם.  יז כיוון שתלה את היקלטותן של התקוות הללו בקרב ישראל 
עוד את  להכביד  פרעה  מדי ממלאכה, החליט  בטלים  בכך שהיו 
ם אְֹמִרים: "ֵנְלָכה  ן ַאּתֶ ים. ַעל ּכֵ ם, ִנְרּפִ ים ַאּתֶ עולו — ַוּיֹאֶמר פרעה: ִנְרּפִ
ְותֶֹכן, מספר  ָלֶכם,  ֵתן  ִיּנָ לֹא  ְוֶתֶבן  ִעְבדּו,  ְלכּו  ה  ַלה'".  יח ְוַעּתָ ָחה  ִנְזּבְ

נּו.  ּתֵ הְלֵבִנים ּתִ

מצב ָרע, ֵלאמֹר: לֹא  ּבְ ָרֵאל אָֹתם, את עצמם,  ִיׂשְ ְבֵני  יט ַוִּיְראּו ׁשְֹטֵרי 

יֹומֹו. לא נמצא מוצא לשוטרים. הם הוכו  ַבר יֹום ּבְ ְבֵניֶכם ּדְ ִתְגְרעּו ִמּלִ
בשל אחריותם לסיפוק כמות לבנים שהעם אינו מסוגל לייצר, ולא 
ה ְוֶאת ַאֲהרֹן  עּו, השוטרים פגשו ֶאת מֹׁשֶ יכלו לחמוק מכך.  כ ַוִּיְפּגְ
ְרעֹה, ביציאה מארמון פרעה  ֵצאָתם ֵמֵאת ּפַ ִבים, עומדים ִלְקָראָתם ּבְ ִנּצָ
ּפֹט אתכם,  או בדרך.  כא ַוּיֹאְמרּו השוטרים ֲאֵלֶהם: ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ
הטוב  בשמנו  פגמתם  ֵריֵחנּו,  ֶאת  הסרחתם  ם,  ּתֶ ִהְבַאׁשְ ר  ֲאׁשֶ על 
ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו, ועתה יש להם אמתלה כלפינו, שיש בה  ּבְ
ָיָדם ְלָהְרֵגנּו. השוטרים הבינו שהכבדת השעבוד לא  כדי ָלֶתת ֶחֶרב ּבְ
נבעה מצרכים כלכליים אמתיים של פרעה אלא מרצונו לדכא את 

רעיונות המרד החדשים שעוררו משה ואהרן. 

ה ֶאל ה' ַוּיֹאַמר:  ב מֹׁשֶ כאן לראשונה פנה משה אל ה' ביזמתו:  כב ַוָּיׁשָ
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