
, ויחד עם זאת הירידה הרוחנית, אהבת ד' לעמו. המעבר מיחידים לעם )להמון אנשים(דגשים:  התרבות ישראל.
 ואעשך לגוי גדול".קיום הבטחת ד' "

ה ְשמֹות ְבנֵי יְִשָרֵאל  (א) על יצירת עם ישראל במצרים –התורה חוזרת בקצרה על סוף חומש בראשית  -ְוֵאלֶּ
1

ַהָבִאים . )רמב"ן(. 

איש ומשפחתו. ולמה מנאם? מרוב שד' אוהב אותנו. )כמו שכל אחד אוהב  – ִאיש ּוֵביתֹו ָבאּושבאו עם יעקב.  –ֵאת יֲַעקֹב  ִמְצָריְָמה

מי האחים שלו(.לספר 
2
   

 ְראּוֵבן ִשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה:  (ב)

 )חזקוני( הקדים בן רחל לבני השפחות מפאת חשיבותו. – נְיִָמןיִָששָכר זְבּוֻלן ּוב (ג)

 ָדן ְונְַפָתִלי ָגד ְוָאֵשר:  (ד)

ְך יֲַעקֹב בגלל שהיו מאוחדים כתוב נפש.  – ַויְִהי ָכל נֶּפֶּש  (ה) ש ְויֹוֵסף ָהיָה ְבִמְצרָ צאצאי יעקב.  –יְֹצֵאי יֶּרֶּ יוסף לא ו – יִםִשְבִעים נָפֶּ

  , כי הוא היה כבר במצרים.ברימת השבטים נכתב

ָחיו ְוכֹל ַהדֹור ַההּוא (ו)  וכבר צדיקים כמו שהיה בדור ההוא אין. – ַויָָמת יֹוֵסף ְוָכל אֶּ

 6דברים כנגד  6תלמיד הראה לנו שיש בפסוק  .בכרס 6ילדו המון, כמו שרצים ) –ַויְִשְרצּו הולידו )מלשון פרי(.  –ּוְבנֵי יְִשָרֵאל ָפרּו  (ז)

)מלבי"ם( כולם נשארו בחיים וכך הם התרבו. בדרך כלל כשיולדים כמה ילדים חלק מתים. –ַויְִרבּו (. בכרס.
3
היו חזקים, עם  –ַויַַעְצמּו  

ַוִתָמֵלא כ"ז יהיה המון המון.  –ִבְמאֹד ְמאֹד להיות חלשים, היו חזקים. העמ"ד.[  שבאופן טבעי צריכיםעצמות חזקות. ]אע"פ שילדו הרבה 

ץ אָֹתם .)העמ"ד( בכל מצרים ו, א)אבע"ז( בגושןברור אם א ל – ָהָארֶּ
4
  

 

מסירות נפש של ישראל ללדת עם כל הקושי. עזרת ד' לעמו שכשמתענים דווקא  שים:דג .ניסיון הכליה של ישראל
 העינוי הגדול שהיה לעם ישראל. –ובעיקר  מתרבים.
בעצמם. עבודת  רמות של גזירות: אמר שיעבוד איתם. מס חודש בשנה. עבודה קשה בפיתום ורעמסס. עבדות מלאה למצרים. עבודת גברים לנשים. הכנת טיט ולבנים 9]דיברנו על 

 [האדמה. המילדות. השלכת הילדים ליאור.

ְך ָחָדש  (ח) לֶּ ת יֹוֵסףַעל ִמְצָריִם ממש.  –ַויָָקם מֶּ ר ֹלא יַָדע אֶּ ר את כל הטובות שיוסף עשה עשה עצמו שלא ידע )רש"י(, לא זכ – ֲאשֶּ

 למצרים, לא זכר את גדולתו ומידותיו הטובות של יוסף.

ה לגרום לו שלא להביא ילדים.  תחבולות ותחכומיםבואו נעשה לעם.  –ָהָבה נְִתַחְכָמה לֹו  (י) ן יְִרבֶּ ְוָהיָה ִכי יתרבה.  , אולישמא –פֶּ

ֹוַסף ַגם הּוא ַעל שֹנְֵאינּוְונִמְלָחָמה אם תהיה  –אנָה ִתְקרֶּ 
5
ץ   .)רמב"ן( יבוז אותנו ויעלה לארץ כנען – ְונְִלַחם ָבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ

פרעה חשש להרוג את כל הבנים. אך  –ב אתם עכשיו היועצים של פרעה, הם לא הסכימו...[? הרעיון הכי טו –שאלתי את התלמידים מה כדאי לעשות כדי שלעם ישראל לא יהיו ילדים ]אמרתי להם  (יא)

ו להביא ילדים שרק יתענו. אך גם למה  להרוג עם שלם? לכן הרעיון שלו היה לענות אותם ואז הם לא יביאו ילדים, גם כי הם לא יהיו בבית בשביל להביא ילדים וגם כי לא ירצ –שכל המצרים יכעסו עליו 

מדרשים(: בואו לעזור לי לבנות, בני ישראל אנשים טובים באו לעזור. פרעה גם  2ואמר להם )חיברתי בין ת הגמרא שבהתחלה פרעה ניסה לשכנע אותם אומרלענות אותם סתם כך פתאום אי אפשר, לכן 

על  –ַויִָשימּו ָעָליו  זאת, מס למלכות. מהיום אתם חייבים לעשות –אמר להם אתם תקבלו על כל לבנה סכום כסף. למחרת, אחרי שהם עבדו קשה מאוד בשביל לקבל את הכסף אמר להם פרעה 

 –ְלַמַען ַענֹתֹו ְבִסְבֹלָתם  )רמב"ן( שיהיו אחראים לזה שעם ישראל ישלם מיסים. ומה יהיו המיסים? לעבוד. –ָשֵרי ִמִסים עם ישראל. 

ן . )אונקלוס( שלהם הבשביל לענות את עם ישראל בעבוד . לשים אוצרות תבואה וכסף וזהב מחסנים –ָעֵרי ִמְסְכנֹות עם ישראל.  –ַויִבֶּ

ת ַרַעְמֵסס ת ִפתֹם ְואֶּ  שני ערים בנויות, ששיפצו אותם. – אֶּ

ר יְעַ  (יב) ה ְוֵכן יְִפרֹץ וככל שיענו אותו.  –נּו אֹתֹו ְוַכֲאשֶּ  –מאסו בחייהם )קץ  – ַויָֻקצּו ִמְפנֵי ְבנֵי יְִשָרֵאלכך ירבה וכך יתחזק.  –ֵכן יְִרבֶּ

איך  –נים ]כך בכל הדורות מנסים הגויים לנצח אותנו ולא מצליחים, והם לא מביסוף לחיים(, כיוון שראו שהם לא מצליחים לכלות את בני ישראל 

[. הרחבנום, הרי אנו רבים והם מעטיםאנחנו לא מצליחי
6. 

 כל גוי יכול להיות אדון לכל יהודי –שלא עזר, ועם ישראל המשיך להביא ילדים לעולם, הגבירו את העינוי כיוון  –ַויֲַעִבדּו ִמְצַריִם  (יג)

ְך ואם כן, גם אחרי שחזרו הבייתה המשיכו להעביד אותם. .)רמב"ן( בעבודות שמשברות את הגוף. – ְבָפרֶּ
7
  

ם  (יד) ת ַחיֵיהֶּ . )סוטה יא( אומרת הגמרא שנתנו לגברים עבודות נשים והפוך –ַבֲעבָֹדה ָקָשה עשו להם חיים מרים )מרור(.  –ַויְָמְררּו אֶּ

 ֹ ר ּוִבְלֵבנִים ְבח ה מעכשיו אתם מכינים את הטיט והלבנים, ועושים אותה כמות.  –אמר להם פרעה  –מֶּ לחרוש ולזרוע.  –ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַבָשדֶּ

כמה ילדים,  66תיארנו אשה שיש לה  , לא הפחיתו להם מהעבודות האחרות.)רשב"ם( עם כל שאר העבודות שהיו צריכים לעשות –ֵאת ָכל ֲעבָֹדָתם 

                                                 
1
 הרחבה: כמו מי שמספר סיפור, למחרת הוא חוזר קצת על מה שסיפר אתמול וממשיך. 
2
 ושוב. הרחבה: כמו שאני אומר לילדים שלי בקר צהרים וערב "אני אוהב אותכם הכי בעולם", ומונה אותם אחד אחד. ואפילו שהם יודעים אני חוזר שוב 
3
 גדלו מהר, וכך ילדו בגיל צעיר מאוד. ]רשב"ם[תשע"ג:  
4
 תיארנו את ההתרבות, ואיך המצרים לא מבינים מה קורה.תשע"ג:  
5
 שהוא שונה ממנו. תשע"ג: כיון 
6
שים וכו' וכו'. עד פתיחה: נרדמתי על הכסא, ולפתע זמזום של יתוש. העפתי, נרדמתי ושוב חזר וכו' וכו' עד שקמתי והרגתי אותו, חזרתי לישון ופתאום שני יתו 

 ם ילדים, היה מאוד מוצלח[."נמאס לי לחיות", כך המצרים, דומה ל"קצתי בחיי" של רבקה. ]היה לי מחבט והכתי איתו ג –שבסוף אמרתי 
7
 ]הבאתי פריכיות אורז, ואמרתי שירגישו את השבירה של העבודה[.תשע"ג:  
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 –ד' התגלה לסבא של סבא שלי  –חלשה וכו', זה בלתי אפשרי להביא עוד ילדים. האשה הצדיקה אומר  –אולי נתגרש, א"א להביא עוד ילדים, תראי איך את נראית  –קשה לטפל בכולם. בעלה אומר לה 

  ות נשים צדקניות נגאלו ישראל".יעקב אבינו ואמר לו שאנחנו נצא ממצרים, אני מאמינה שנגאל, ובשביל זה צריך להביא עוד ועוד ילדים לעולם. וכך היא ילדה עוד ששה, "בזכ

 

שים: מסירות נפש של המילדות. הדאגה של המילדות לתינוקות. החסד שעשה ד' להמיל את המילדות דג .המילדות
 שכר שנתן להם. האכזריות של פרעה. וה

ממשיכים להביא ילדים, והוא מחליט שצריך להרוג אותם. ]עכשיו כבר בני ישראל דחויים בעיני  פרעה רואה שזה לא עוזר ובנ"י (טו)

ְך ִמְצַריִם ַלְמיְַלדֹת ָהִעְבִריֹת  המצרים ויותר קל לעשות זאת[. לֶּ ר מֶּ תלמיד מתוק שאל: איך היו שתי מיילדות לכל בני ישראל?  –ַויֹאמֶּ

ם. אמרנו שיש אומרים שהם היו השרות של כל המילדות, וי"א שמדובר במילדות של כולם רצו ללכת רק אליה –תלמיד אחר ענה 

ר ֵשם ָהַאַחת שִ מצרים עצמה, ולא של גושן. וצ"ע[.  מביאה מיים חמים  יוכבד שהייתה משפרת את הוולד, – ְפָרה ְוֵשם ַהֵשנִית פּוָעהֲאשֶּ

  יתה שרה לוולד. היו דואגות לילדים כאילו הם הבנים שלהם.ומרים שהי שוטפת ורוחצת את כל הלכלוך שיש בעת הלידה.

ן  (טז) ְדכֶּ ר ְביַלֶּ ת ָהִעְבִריֹות לדו, תעזור ליולדת ללדת. כשת –ַויֹאמֶּ ן ם באו מעבר לנהר. בני ישראל נקראים עברים, כי ה –אֶּ אם  –ּוְרִאיתֶּ

על האבנים ששם האשה יולדת, עוד לפני שהאמא רואה את התינוק תהרגו אותו, וכך תוכלו להגיד לאמא  –ַעל ָהָאְבנָיִם זה בן או בת. 

ן אֹתֹו שהוא נולד מת )אוה"ח(.  תשאירו אותה בחיים, וזה לא נורא, כי  – ְוִאם ַבת ִהיא ָוָחיָהלהמעיט את עם ישראל.  –ִאם ֵבן הּוא ַוֲהִמתֶּ

  ]דיון למה לא הרקג את הבנות[. היא תתחתן עם גוי ועם ישראל יעלם )אוה"ח(.

ֹ  (יז) אןָ ַהְמיְַלד ת ָהֱאֹלִהים ַוִתירֶּ ת ַהיְָלִדים המילדות פחדו מד' )כמו שבן ירא מאביו, לא פחד שמא יעשה לו משהו(. –ת אֶּ  – ַוְתַחיֶּיןָ אֶּ

 (.)אבן עזרא . שזה עזר לאימהות שיהיה להם יותר חלבמזון מים, וכו' –התחזקו לדאוג לילדים עוד יותר 

ן ַהָדָבר ַהזֶּה   (יח) ן ַמדּוַע ֲעִשיתֶּ ר ָלהֶּ ְך ִמְצַריִם ַלְמיְַלדֹת ַויֹאמֶּ לֶּ ת ַהיְָלִדיםשלא הרגתם.  –ַויְִקָרא מֶּ ויותר מזה, גם טיפלתם  – ַוְתַחיֶּיןָ אֶּ

  כי אליהו(.דררב מודאגתם להם )ה

ל ַפְרעֹה ִכי ֹלא ַכנִָשים ַהִמְצִריֹת ָהִעְבִריֹת  (יט) ָ ַהְמיְַלדֹת אֶּ שמכיר התייחסות לזה,  )מילא פחדו להגיד שהעבריות יותר טובות  –ַותֹאַמְרן

הן ידעו להיות מילדות בעצמן  –ִכי ָחיֹות ֵהנָה . אך ודאי שיקרו כי זה פיקוח נפש. (. במדרש מוזכר שעמדו איתנים מול פרעהאשמח לשמוע

ם ָתבֹוא )מיילדת נקראת חיה, כי היא מחיה את הילד(.  רֶּ ת ְויָָלדּו: עוד לפני שתבוא.  –ְבטֶּ דֶּ ן ַהְמיַלֶּ  ֲאֵלהֶּ

ב ֱאֹלִהים ַלְמיְַלדֹת  (כ) ב ָהָעם ַויַַעְצמּו ְמאֹד: )אוה"ח( ומה ההטבה - ַויֵיטֶּ  שני:נהיו חזקים. זה הכי משמח את המילדות. דבר  – ַויִרֶּ

ת ָהאֱ  (כא) ם ָבִתיםַויְִהי ִכי יְָראּו ַהְמיְַלדֹת אֶּ משפחות חשובות: כהונה ולויה )אהרן ומשה(, ומלכות )מדוד, שבא  – ֹלִהים ַויַַעש ָלהֶּ

 ממרים(.

. שיא האכזריות של פרעה. פרעה רואה שהמזימה שלו לא מצליחה, אז הוא מגדיל לעשות וגוזר בגלוי –ַויְַצו ַפְרעֹה ְלָכל ַעמֹו ֵלאמֹר  (כב)

 ַהיְאָֹרה ַתְשִליֻכהּו ְוָכל ַהַבת ְתַחיּון:כל ילד מעם ישראל  –ָכל ַהֵבן ַהיִלֹוד 

 
 

 גדולת משה. מסירות הנפש של משפחתו. החסד של בת פרעה.דגשים:  .לידת משה
ְך )א( ַויֵלֶּ

8
ת ַבת ֵלִויעמרם בן קהת בן לוי.  –ִאיש ִמֵבית ֵלִוי   יוכבד בת לוי – ַויִַקח אֶּ

9
061, בת 

10
חה )נס שילדה(, דיברנו על המשפ 

 לוי הוא לומד התורה החשוב בין האחים. קהת הוא החשוב בין ילדי לוי. –יוחדת שממנה יצא  משה רבינו המ

ד ֵבן  )ב( הבית נתמלא נראה יפה, חודשים(,  6)אף שנולד ל , כל אבריו שלמיםטוב בגופו –א אֹתֹו ִכי טֹוב הּוא ַוֵתרֶּ ַוַתַהר ָהִאָשה ַוֵתלֶּ

אורה
11
 (.יֵָרח  שלושה חודשים )מלשון  – ְשֹלָשה יְָרִחיםהחביאה אותו )כמו "ותצפנו" ביהושע(.  –ַוִתְצְפנֵהּו . 

חודשים והמצרים יבואו  9וישמעו את בכיו / כי עברו וקשה להחביא אותו / : כי גדל המתוקים התלמידים –ְוֹלא יְָכָלה עֹוד ַהְצִפינֹו  )ג(
א  לחפש. ת צמח דומה  לגומי, והוא רך, כי דבר קשה עלול להשבר אם יתקע באבנים.  –ַוִתַקח לֹו ֵתַבת גֹמֶּ בתיבת  –ַוַתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבזָפֶּ

ת הַ טיט מבפנים שלא יריח ריח רע, וזפת מבחוץ. נח היה זפת מכל הצדדים בגלל שהמים היו חזקים מאוד. אך כאן היה  ם ָבּה אֶּ ד ַוָתשֶּ יֶּלֶּ

ם ַבסּוף ַעל ְשַפת ַהיְאֹר נראה שזה היה במקום שיש  )רשב"ם(. בקנה סוף, מוסווה שמי שהולך בשפת היאור לא יכול להבחין בה. – ַוָתשֶּ

 מעט מים. תיארנו איך יוכבד מסרה את נפשה לשים את משה בלי שאף אחד ישים לב, ואף תכננה בוא בכל פעם ע"מ להאכילו.

ה לֹו יבינו שהיא קשורה לתינוק הזה.שלא  –ֵמָרחֹק מרים )הייתה בת שש(.  - ַוֵתַתַצב ֲאחֹתֹו  )ד( ידעה שינצל – ְלֵדָעה ַמה יֵָעשֶּ
12

, אך לא 

 ידעה איך.

ד ַבת ַפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהיְאֹר )ה( ַוֵתרֶּ
13
ביאור )לא נכנסנו להסבר רש"י(. מרים מופתעת לראות את בת פרעה, בדרך כלל בת פרעה לא  - 

אם בת פרעה תראה את התיבה ודאי שתשליך את משה ליאור, ולא תעבור על  –יארנו את הפחד הגדול של מרים תחוץ ביאור. הולכת לר

יָה הְֹלכֹת ַעל יַד ַהיְאֹר מצוות אביה.  ת ַהֵתָבה ְבתֹוְך נראה שהם שמרו מבחוץ שאף אחד לא יתקרב בזמן שבת פרעה שם.  –ְונֲַערֹתֶּ א אֶּ ַוֵתרֶּ

                                                 
8
 )רמב"ן(. הלך בזריזות, ולא שם ליבו לגזרת פרעהתשע"ג:  
9
 סבא שלי הוא גם סבא רבא שלי. מי אני? מיהו הסבא שהוא גם סבא רבא? –פתיחה: חידה  
10
 שנה. 061. לפי החישוב 01ל למצרים. משה רבינו היה בזמן יציא"מ בן שנה מאז שבאו ישרא 201הרחבה:  
11
 .)"וירא אלוקים את האור כי טוב"( 
12
 לברר מקור. 
13
 ראינו ברש"י שהמילים "על היאור" צריכות להיות לפני לרחוץ: ותרד בת פרעה ליאור לרחוץ.תשע"ג:  
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ת ֲאָמָתּה ַהסּוף ַותִ  תלמידים הזכירו את המדרש שהתארכה האמה שלה, תלמיד שאל איך יכול להיותו ששני את השפחה שלה.  –ְשַלח אֶּ
הָ הדברים קרו.   :ַוִתָקחֶּ

ד ְוִהנֵה נַַער  )ו( ת ַהיֶּלֶּ ילד. התלמידים תמהו למה כתוב 'נער', אמרתי שננער ממעי אימו, אך יש הסברים רבים למה  –ַוִתְפַתח ַוִתְרֵאהּו אֶּ

א הסתכנה. שהיראתה אור מיוחד שיש עליו, והחליטה לרחם עליו. דיברנו על הסכנה  –ַוַתְחמֹל ָעָליו  בֹכֶּההתורה כתבה דווקא לשון זאת. 

איך יכול להיות שהבת של גוזר הגזירה לא תקיים אותה, בת פרעה רוצה לזרוק, ולבסוף ד'  –סיפרנו את המדרש שהנערות אמרו לה 

מכניס בה רחמים והיא מחליטה להשאיר אותו בחיים.
14
ר ִמיְַלֵדי ָהִעְבִרים זֶּה   א. רוה"ק. ב. תוי פנים יהודים. ג. אורכיצד ידעה?  – ַותֹאמֶּ

והרי מדובר ביום שהאיצטגנים אמרו  –לא ינק מאף גויה. ה. מצרי לא יסתיר את בנו ביאור. הקשה על זה יפה תלמיד אחר  מיוחד. ד.
 היה מהול. -ו. הוספתי  שלקח ליאור. שמשה יוולד ואמרנו שבאותו היום פרעה גזר גם על המצרים, אם כן יכול להיות גם מצרי

ל ַבת ַפְרעֹה  )ז( ר ֲאחֹתֹו אֶּ האם אלך.  –ַהֵאֵלְך מרים מגלה את עצמה, אף שאינה יודעת מה כוונותיה המדויקות של בת פרעה.  –ַותֹאמֶּ

ת ְוָקָראתִ  ד: כי משה לא ינק מאף גויה. שהרי הוא ידבר עם ד'. – ִמן ָהִעְבִריֹתי ָלְך ִאָשה ֵמינֶּקֶּ ת ַהיָלֶּ  ְוֵתינִק ָלְך אֶּ

ר ָלּה  (ח) ְך ָהַעְלָמה  ַבת ַפְרעֹה ֵלִכילמרים  –ַותֹאמֶּ כינוי למישהי צעירה, אך זה לשון של זריזות, היא כל כך שמה בהצלתו של  –ַוֵתלֶּ

ת ֵאם ַהיָלֶּדמשה.  שאל תלמיד אהוב למה כאן כתוב ילד ולפני כן נער? אמרנו שבאמת היה בו משהו שהוא כמו לאם הילד.  – ַוִתְקָרא אֶּ
 נער גדול.

ר ָלּה  )ט( ת ַהיֶּלֶּדתוליכי, תקחי.  –ֵהיִליִכי ליוכבד.  –ַבת ַפְרעֹה ַותֹאמֶּ ת ְשָכֵרְך  אֶּ ֵתן אֶּ הרי מתאמצת בשביל ש –ַהזֶּה ְוֵהינִִקהּו ִלי ַוֲאנִי אֶּ

ד ַוְתנִיֵקהּולהניק.  תיארנו את מרים מגיעה ליוכבד ומספרת לה מי מצא את משה ומה היא אמרה לה. יוכבד מתרגשת  – ַוִתַקח ָהִאָשה ַהיֶּלֶּ

ה את מאוד, על ההצלה שד' הציל את משה, והיא שמחה לקבל את משה, וכעת היא אפילו לא צריכה להתחבאות. משה סופג בזמן הז

 הקדושה שבבית הוריו, והם אף מלמדים אותו על הבטחת ד' שעם ישראל יחזור לארצו.

ד   )י( שאל תלמיד מתוק: למה לא השאירה אותו אצלה? הייתה יכולה לגלות  – ְלַבת ַפְרעֹהַוְתִבֵאהּו נ"ל בגיל שנתיים.  –ַויְִגַדל ַהיֶּלֶּ
לבת פרעה שהיא אמא שלו? תירץ ילד מתוק: כי יש תועלת שהוא יהיה בבית פרעה )ובאמת גרם לכך שלא יעבדו בשבת(. הוספתי 

דיברנו על  –ַויְִהי ָלּה ְלֵבן הנהגה ממלך גוי. שהוא למד את דרכי המלוכה אצל פרעה, אך ילד הקשה עלי ואמר שא"א ללמוד דרכי 

ר ִכי הדאגה המיוחדת שדאגה למשה.  ה ַותֹאמֶּ  . הוצאתי אותו –משיתי אותו  – ִכי ִמן ַהַמיִם ְמִשיִתהּוַוִתְקָרא ְשמֹו מֹשֶּ

 

 אהבת ישראל של משה. מסירות נפשו.דגשים:  .עזיבת הארמון לטובת אחיו
 

ה שעינו את עם ישראל.  –ַויְִהי ַביִָמים ָהֵהם  )יא( נהיה ממונה על  –הרי כבר כתוב ויגדל? אומר רש"י  –שאל תלמיד מתוק  –ַויְִגַדל מֹשֶּ

ָחיו בית פרעה.  ל אֶּ הרגיש  –ַויְַרא ְבִסְבֹלָתם דיברנו על הויתור הגדול שלו בכל הטוב שהיה לו, והתחושה הגדולה שאלו אחיו.  –ַויֵֵצא אֶּ

ָחיו ַויְַרא ִאיש ִמְצִרי ַמכֶּה ִאיש ִעְבִריהסבל הגדול שהם סובלים. העבודה הגדולה שהם עובדים, וממילא גם את את  סיפרנו על  – ֵמאֶּ

הנוגשים שיש מתחתם עשרה שוטרים עברים שאחראים כ"א על עשרה מעם ישראל, הם צריכים להספיק כמות מסויימת ואם לא הספיקו 

 הנוגשים מכים אותם.

ן כֹה ָוכֹה  )יב( ת הַ  [חידה: מה הקשר לחנוכה, לאחד מהשירים ] פנה, הסתכל לצדדים. –ַויִפֶּ ִמְצִרי ַויְִטְמנֵהּו ַויְַרא ִכי ֵאין ִאיש ַויְַך אֶּ

מישהו מעם  כיםכל לסבול שממסירות נפש עצומה, הרי לוקח קצת זמן להטמין בחול ויכול לגלות זאת מישהו, אך משה לא י – ַבחֹול

 ישראל. אמרנו שזה מלמד כמה הוא מתאים לתפקיד הגואל )סיפרנו את הסיפור עם הגדי(.

ון, כי שהוספתי שנראה לי שזה הרבה יותר ציער אותו מהמקרה הרא רבים. –ַויֵֵצא ַביֹום ַהֵשנִי ְוִהנֵה ְשנֵי ֲאנִָשים ִעְבִרים נִִצים  )יג(

 קשה מאוד להגאל )ע"פ המדרש על הדלטוריא(. משה מצטער על הירידה הרוחנית הגדולה של עם ישראל. כשאין אחדות בעם ישראל 

ָךַויֹאמֶּ  אפילו בלא  יד על חברו המריםדיברנו על חומרת למה תרצה להכות את רעך )ולא כתוב למה היכתה(.  – ר ָלָרָשע ָלָמה ַתכֶּה ֵרעֶּ

 הכאה. 
ר ִמי ָשְמָך ְלִאיש ַשר ְושֵֹפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגנִי  )יד( ת ַהִמְצִרי  .רוצה, חושב -ַאָתה אֵֹמר האם להרוג אותי.  –ַויֹאמֶּ ר ָהַרְגָת אֶּ האם  –ַכֲאשֶּ

האתה חושב להרוג אותי בגלל שאני מכה את חבר שלי, כמו שהרגת את המצרי בגלל שהכה את היהודי?  הבין פחד, כי  – ַויִיָרא מֹשֶּ

באמת. –ַויֹאַמר ָאֵכן  שמישהו ראה את המקרה, והדבר יכול להגיע לאוזניו של פרעה.
15
 שהרגתי את המצרי. התפרסם – ַהָדָבר נֹוַדע 

ת ַהָדָבר ַהזֶּה  )טו( ה מה שעשה משה.  - ַויְִשַמע ַפְרעֹה אֶּ ת מֹשֶּ ה ִמְפנֵי ַפרְ רצה להורגו.  –ַויְַבֵקש ַלֲהרֹג אֶּ פרעה שם  –עֹה ַויְִבַרח מֹשֶּ

ץ ִמְדיָן  המון מלכודות וחיילים וכו' וד' עזר למשה לברוח. רֶּ ב ְבאֶּ ב ַעל ַהְבֵארהוא הלך למדין.  –ַויֵשֶּ והתיישב שם לנוח על באר  – ַויֵשֶּ

 ]מזכיר את אליעזר ויעקב שהגיעו לבאר ושם מצאו את הזיווג. מים.

 

 החסד של משה. הכרת הטוב של רעואל.דגשים:  .הבריחה למדין

יתרו, שהיה כומר לע"ז, וגילה שזה שקר, )אמר להם אני זקן, תעמידו מישהו אחר, אך הבינו שזה בגלל שהוא חזר  –ּוְלכֵֹהן ִמְדיָן  (טז)

נָה  נידו אותו ולכן לא היה אף אחד שרעה את הצאן שלו, ולכן בנותיו היו צריכות לרעות )מדרש(. בו, ַבע ָבנֹות ַוָתבֹאנָה ַוִתְדלֶּ שאבו  –שֶּ

ת ָהְרָהִטים  .)מהמילה לדלות באה המילה דלי( אנָה אֶּ ן: הבריכות, שופכים לשם את המים ומשם הצאן שותה.  –ַוְתַמלֶּ  ְלַהְשקֹות צֹאן ֲאִביהֶּ

ה ַויֹושִ  יתרו בגלל שעזב את הע"ז.נידו את י שאמרנו כפ - ַויָבֹאּו ָהרִֹעים ַויְָגְרשּום )יז( אמר: דרך אנשים שהם דולים  –ָען ַויָָקם מֹשֶּ

 -דקות שלו ילא פחד מהרועים. בדרך כלל לא שומעים למי שאומר תוכחה, אך בזכות הצנשים משקות, וכאן זה הפוך )מדרש(. משה וה

ת צֹאנָםשמעו לו.  -שהרגישו שהוא ממש כואב את כאבן  , להשקות אלא גם עזר להם ששכנע את הרועים לא הסתפק בזה – ַויְַשְק אֶּ

 )כמו שכתוב בפסוק י"ט(. הוסיף מים.אף וכשנגמר להם המים 
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 ברות עם בת פרעה, היא כמעט זורקת ובסוף לא. מרים לא יודעת מה קורה בדיוק שם.הרחבה: תיארנו בתחילת הספיור את מרים רואה את הנערות מד 
15
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ן  )יח( ל ְרעּוֵאל ֲאִביהֶּ ר מַ אבי אביהן, אבא של יתרו.  –ַוָתבֹאנָה אֶּ ן בֹא ַהיֹוםַויֹאמֶּ שבזכות עזרתו של משה באו מוקדם  – דּוַע ִמַהְרתֶּ

  אפילו יותר מהימים בהם הרועים לא מגרשים אותם.

)וגם אמר להם שהוא מצרי, כי אם לא כן יגלו שהוא הבורח  ., שהרי גדל בבית פרעהשהיה לבוש כמצרי –ןָ ִאיש ִמְצִרי ַותֹאַמרְ  )יט(

ת ַהצֹאן: מפרעה, טור(.  ִהִציָלנּו ִמיַד ָהרִֹעים ְוַגם ָדֹלה ָדָלה ָלנּו ַויְַשְק אֶּ

ל ְבנָֹתיו   )כ( ר אֶּ ת ָהִאיש היכן הוא.  –ְוַאיֹו ַויֹאמֶּ ן אֶּ ן . )ספורנו( הרי עשה איתכן חסד, ויש לכם להשיב לו כגמולו –ָלָמה זֶּה ֲעזְַבתֶּ ִקְראֶּ

םלֹו    סעודה. – ְויֹאַכל ָלחֶּ

ה (כא) ל מֹשֶּ ת ָהִאיש  משה נתרצה, הסכים. – ַויֹואֶּ ת אֶּ בֶּ ה: יתרו  –ַויִֵתן עם יתרו.  –ָלשֶּ ת ִצפָֹרה ִבתֹו ְלמֹשֶּ  אֶּ

ד ֵבן ַויְִקָרא  (כב) ת ְשמֹו ֵגְרשֹם ִכי ָאַמר גֵ משה.  –ַוֵתלֶּ ץ נְָכִריָהאֶּ רֶּ שאינה ארץ מולדתי )ספורנו(. גרשם = גר שם, כלומר  – ר ָהיִיִתי ְבאֶּ

 רחוק.

 

 

 
 שים: עם ישראל מתעורר לתפילה עקב הצרות. ד' אוהב את בניו וחפץ לגאולם.דג .עקה לד'הז

 

שנה 01-)משה היה במדין כ תוך כדי ימי העינוי הרבים שהיו. –ַויְִהי ַביִָמים ָהַרִבים ָהֵהם  )כג(
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תיארנו את המצב הנורא שכל העם נולדו עבדים, (. 

שראל, שהם לא כל כך מאמינים הם לא הכירו משהו אחר, הם רק ידעו שסבא של סבא של סבא שלהם היה "נשיא אלוהים" )אברהם אבינו(. הדגשנו גם את הירידה הרוחנית של עם י

ְך ִמְצַריִם  . הדגשנו גם את ה'הסתר פנים', מאז יעקב אבינו ד' לא דיבר עם אף אחד.בד' לֶּ המלך החדש  –, אך לא כן לטובה עם ישראל מצפה לשינוי –ַויָָמת מֶּ

ה, ולפתע נהיה יותר בגלל העבודה. זה שמת מלך מצרים הם ציפו לישוע –ְבנֵי יְִשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה  ַויֵָאנְחּוהיה יותר גרוע. )רמב"ן(. 

 אמרנו שמסתבר שאצל הצדיקים הייתה גם תפילה לד' ולא סתם צעקה. צעקה כל הלב. –ַויִזְָעקּו גרוע, זה גרם לצעקה גדולה. )רמב"ן(. 

ל ָהֱאֹלִהים ִמן הָ  .תפילה הכל לשון –ַוַתַעל ַשְוָעָתם  סיפרנו על  בגלל העבודה עלתה לד', כלומר ד' שמע אותה. התפילה שהיתה – ֲעבָֹדהאֶּ

אבא, אבא. ראה  –איני יודע. מה עשה האב? הוריד את הבן מכתפיו, לפתע בא אריה, הבן צעק  –אפה אבא שלך? הילד אמר  –אבא שהרים את בנו על הכתפיים. מישהו שאל את הבן 

 האב שהבן זוכר אותו והרים אותו.
ת ְבִריתֹו  )כד( הקב"ה חיכה שעם ישראל יתפלל אליו, ברגע שהוא מתפלל הוא ראוי להיגאל, ולכן כתוב שד' זוכר את  –ַויִזְכֹר ֱאֹלִהים אֶּ

אני רוצה לתת לך ספר במתנה, הילד לא מתנהג יפה אז אבא שלו לא נותן לו את  –הברית. ]תלמיד נתן משל: כמו אבא שאומר לבן שלו 

הזכרנו שברית זה דבר . [הבטחתי לך", אין הכוונה שעד עכשיו הוא לא זכרהמתנה, כשהוא מתנהג יפה האבא אומר לו: "אני זוכר מה ש

שבטוח יהיה.
17
ת ַאְבָרָהם   ת יֲַעקֹב: עם אברהם. - אֶּ ת יְִצָחק ְואֶּ  אֶּ

ת ְבנֵי יְִשָרֵאל  ה()כ ת עם ישראל, הוא לא א ידעעד היום הקב"ה כאילו לא  – ַויֵַדע ֱאֹלִהיםאת הסבל שהם סובלים.  –ַויְַרא ֱאֹלִהים אֶּ

  התגלה לעם ישראל, מאז האבות הקדושים עם ישראל לא שמע את שם ד'. עכשיו ד' מראה לנו שהוא יודע עלינו, מה קורה איתנו.

 
 

 –שים: נפגשנו עם תכונותיו הנפלאות של משה רבינו. ד' מתגלה לעמו ישראל אחר שנים רבות דג .בסנההתגלות ד' 
 לפני נבואת משה זכו רק האבות לנבואה. 

ת צֹאן יְִתרֹו ּומֹשֶּ  )א( ה אֶּ )וביחוד שהרועים  למה הוא היה רועה? הכרת טובה ליתרו, חסד עם בנות יתרו שלא יעבדו הן –ה ָהיָה רֹעֶּ

ת ַהצֹאן . [צריך עיון למה חוזר כל הזמן שהיה פעם כהן מדין] –חְֹתנֹו כֵֹהן ִמְדיָן . מגרשים אותם( ַאַחר הוביל את הצאן )כנהג(.  –ַויִנְַהג אֶּ

ל ַהר ָהֱאֹלִהים לקח אותו למדבר. למה? שם זה הפקר, שיוכל להתפלל לד' וללמוד תורה.  –ַהִמְדָבר  הר סיני ששם עתיד ד'  –ַויָבֹא אֶּ

שמות להר סיני. השם המקורי הוא הר  5הזכרנו שיש  )אבע"ז( שם חרבה, כי זה מקום חם שרחוק מן היאור. האדמה – חֵֹרָבהלהתגלות. 

 חורב.

ַויְַרא ְוִהנֵה שיח קיצוני.  - ִמתֹוְך ַהְסנֶּה מלאך זה שליח, שליח זה מתגלה בצורה של שלהבת אש.  –ֵאָליו ְבַלַבת ֵאש  ה'ַויֵָרא ַמְלַאְך  )ב(

ניסינו להיזכר אם עד היום היה נס על טבעי.  לא נשרף. ואפילו גחלת אין )רשב"ם(. – ְוַהְסנֶּה ֵאינֶּנּו ֻאָכלדולק באש.  –ַהְסנֶּה בֵֹער ָבֵאש 

 . משה מתפלא מאוד.)שכתוב במפורש בפסוקים( נראה שזה הנס הראשון מעל הטבע

ה ָאֻסָרה נָא  )ג( ר מֹשֶּ ה ַהָגדֹל ַהזֶּ לבוא מ.. אל )אבע"ז(.[ –להתרחק מ. לסור אל  –לסור מ אלך עכשיו ] –ַויֹאמֶּ ת ַהַמְראֶּ ה אֶּ ְראֶּ ה ְואֶּ

למה הסנה לא נשרף. ראינו שיש כאן סתירה, כי לפני כן כתוב שהסנה בוער באש, ועכשיו משה אומר שהסנה  – נֶּהַמדּוַע ֹלא יְִבַער ַהסְ 

 נשרף. –דולק, ובפעם השניה  –לא בוער?! ראינו שהאונקלוס מפרש בפעם הראשונה 

הקב"ה לא יכל להתגלות למשה תוך כדי שהוא רועה את הצאן, כי זה אולי יבהיל את משה, והוא לא יהיה  –ִכי ָסר ִלְראֹות  ד'ַויְַרא  )ד(

ַויְִקָרא ויכול לשמוע את דבר ד'.  םה, משה מתרוממרוכז לנסות להבין מה הפלא שיש פ ת דבר ד', על ידי הנס משה היהמוכן לקבל א

לאחר שמשה סר לראות, הקב"ה מתגלה –ֵאָליו ֱאֹלִהים 
18
תלמיד מתוק אמר לנו את המדרש שד' דיבר איתו בקול של עמרם. הסברנו . 

ר  משה טירון היה[. –א שמע אף פעם את קולו של ד' ]בלשון המדרש שעשה זאת כדי שמשה לא יבהל, שהרי ל  ִמתֹוְך ַהְסנֶּה ַויֹאמֶּ

ה  ה מֹשֶּ ר ִהנֵנִימתוך חיבתו )מלבי"ם(.  –מֹשֶּ  לשון זריזות. – ַויֹאמֶּ

ר ַאל ִתְקַרב ֲהֹלם  (ה) יָך לכאן.  –ַויֹאמֶּ . הורד נעליך )כמו הכהנים בבית המקדש וכמו שלמדנו ביהושע -כן שאתה נמצא יוגם ה –ַשל נְָעלֶּ

אפה שהוא נמצא זה קדוש וצריך להוריד נעלים, אך  למידים שמו לב שיש מדרגות בקדושה,הת (.מקום מכובד מאוד לא נועלים נעליםב
ר סנה זה עוד יותר קדוש ואי אפשר אף לדרוך שם. כמו ההבדל בין הקודש לקודש הקודשים. קרוב יותר ל יָך ִכי ַהָמקֹום ֲאשֶּ ֵמַעל ַרְגלֶּ

ש הּוא:   ַאָתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֹדֶּ

                                                 
16
 . עיין מפרשים.01עיון: הפשטות משה התחתן עם ציפורה לקראת הסוף, שאם הסיפור עם ציפורה היה ישר כשברח אז למה אין להם ילדים עד לקראת היותו בן  
17
 זוכר ועושה מתוך זה. ד' תמיד זכר את הברית, אך כעת הוא זוכר ומתוך כך גואל.   –יש 'זכירה' שמשמעותה לא לשכוח, יש 'זכירה' היא פעולה תשע"ג:  
18
 )ולא המלאך כמו שהיה בהתחלה(, רמב"ן.תשע"ג:  
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ר ָאנִֹכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך  )ו( הכוונה של האבות של כל ישראל, וכתוב "אביך", כי משה שקול כנגד כל ישראל.  –האלוקים של אבותיך  –ַויֹאמֶּ

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי יְִצָחק ֵואֹלֵהי יֲַעקֹב [.את כל התכונות המיוחדות שיש לכל יהודי בעם ישראל]שיש בו 
19

ה ָפנָיו   כיסה  –ַויְַסֵתר מֹשֶּ

ל ָהֱאֹלִהים ִכיאת פניו במשהו,   משה פחד להסתכל למקום בו מתגלית השכינה. – יֵָרא ֵמַהִביט אֶּ

 
 שים: אהבת ד' את עמו ישראל.  דג .ציווי השליחות

ר  )ז( ת ֳענִי אני ראיתי, כתוב פעמיים להדגיש.  –ָראֹה ָרִאיִתי  ד'ַויֹאמֶּ ת י. את הצער והסבל של העם של –ַעִמי אֶּ ר ְבִמְצָריִם ְואֶּ ֲאשֶּ

ת ַמְכאָֹביו המצרים שהיכו את עם ישראל. -שמעתי את הצעקות שהם מפני נוגשיו. נוגשיו  –ִמְפנֵי נְֹגָשיו  ַצֲעָקָתם ָשַמְעִתי  – ִכי יַָדְעִתי אֶּ

"בכל צרתי לו צר"  ,המכאובים של עם ישראלאני מרגיש את מאז ומתמיד ידעתי את הצער של עם ישראל, עכשיו אני גם מראה את זה. ]

 .[)ע"פ המדרש(

ץ ַהִהוא אֶּ לסנה.  –ָוֵאֵרד  )ח( ץ טֹוָבה ל ְלַהִצילֹו ִמיַד ִמְצַריִם ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן ָהָארֶּ רֶּ אויר טוב, שמתאים להצמיח פירות טובים  גמז –אֶּ

ץגדולה.  –ּוְרָחָבה )רמב"ן(..  רֶּ ל אֶּ ָפרֹות נוזל –זַָבת ָחָלב ּוְדָבש  אֶּ ֵפרֹות ָחָלב ֵמה  ב ׁש ּוֵמה  ל ְמקֹום ַהְכנֲַענִי ְוַהִחִתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְפִרזִי  .דְּ אֶּ

 ְוַהִחִּוי ְוַהיְבּוִסי:

ת ַהַלַחץ אֲ  (ט) ר ִמְצַריִם ֹלֲחִצים אָֹתםְוַעָתה ִהנֵה ַצֲעַקת ְבנֵי יְִשָרֵאל ָבָאה ֵאָלי ְוַגם ָרִאיִתי אֶּ מכים ומשעבדים אותם )כמו שכותשים  – שֶּ

 ן שתי סיבות לגאולה: התפילה של עם ישראל, הרשעות של המצרים שמכים אותם ללא רחם.יש כא שום(.

ְשָלֲחָך אֶּ ועכשיו, בעקבות מה שאמרתי לך )בדומה לזה בספורנו(  –ְוַעָתה  (י) ת ַעִמי ְבנֵי יְִשָרֵאל  ש...בשביל  –ל ַפְרעֹה ְלָכה ְואֶּ ְוהֹוֵצא אֶּ

 ִמִמְצָריִם: 

 

 שים: ענוותנותו של משה רבינו. אהבת ד' את עמו ישראל.  דג. מי אנוכי: ראשונה אמירה

 

סיפורים על ענווה של סיפרנו  ד י' במילה "והאיש משה ענו מאוד".שהורי –כהקדמה לפסוק זה דיברנו על מידת הענווה של משה רבינו 

 ת"ח.

ל ָהֱאֹלִהים   )יא( ה אֶּ ר מֹשֶּ ל ַפְרעֹה ַויֹאמֶּ ת ְבנֵי צאן פשוט, ולמה יקבל אותי פרעה. -א. אני רועה –ִמי ָאנִֹכי ִכי ֵאֵלְך אֶּ ְוִכי אֹוִציא אֶּ

 אוציא את עם ישראל ממצרים, הרי אין להם שום זכות, הם לא לומדים תורה ולא מקיימים מצוות?מי אני שב.  – יְִשָרֵאל ִמִמְצָריִם

ְהיֶּה ִעָמְך  )יב( ר ִכי אֶּ ִכי ָאנִֹכי הסנה הוא בשבילך הסימן, ההוכחה  –ְוזֶּה ְלָך ָהאֹות א. אין לך מה לחשוש מפרעה, אני אהיה איתך.  –ַויֹאמֶּ

כיון שאני שלחתי אותו הוא עושה היות סנה בוער באש ולא נשרף? אלא זה הסימן שאני שלחתי אותך. שהרי איך יכול ל –ְשַלְחִתיָך 

ת ָהָעם ִמִמְצַריִם  שליחותי, כך גם אני שלחתי אותך. ת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהזֶּהְבהֹוִציֲאָך אֶּ ב. מה שאמרת שעם ישראל לא  – ַתַעְבדּון אֶּ

שעתיד לעמוד על הר סיני, להקריב שם קרבנות ושם יקבלו תורה  ראוי, לא כן! אמנם עכשיו הם לא מקיימים מצוות, אבל זה העם

ולעתיד בבית המקדש[. הם דומים לתינוק שכעת רק בוכה וכשיהיה גדול יהיה חשוב מאוד. הם דומים למרגלית בבוץ שצריך לקרצף ]

 הכל כבר צפון בקרבם[.אותה. ]

 

 שים: דאגתו של ד' לעמו. שם ד' המיוחד. דג. מה שמו: שניה אמירה

 

למשה קשה לקבל את השליחות )יג(
20

ל ָהֱאֹלהִ , הוא שואל שאלה )כאן זה לא ממש טענה(.  ה אֶּ ר מֹשֶּ אני אבוא  –ים ִהנֵה ָאנִֹכי ָבא ַויֹאמֶּ

ם ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיכֶּם ְשָלַחנִי ֲאֵליכֶּם בשליחותך  ל ְבנֵי יְִשָרֵאל ְוָאַמְרִתי ָלהֶּ לפעמים ד' נקרא בשם  –ַמה ְשמֹו שאלו אותי יו –ְוָאְמרּו ִלי אֶּ

ם:ָמה אַֹמר  אלוקים, לפעמים בשם אדנות, באיזה שם ד' יקרא פה בגאולה הזאת?  ֲאֵלהֶּ
ה  )יד( ל מֹשֶּ ר ֱאֹלִהים אֶּ ְהיֶּה ַויֹאמֶּ ר אֶּ ְהיֶּה ֲאשֶּ גיח ואשישראל  עם ִעםאני אהיה כמו שאהיה תמיד. כלומר:  –אהיה עכשיו כאשר  –אֶּ

עכשיו, ואמשיך להיות איתם תמידעליהם 
21

ר כֹה תֹאַמר ִלְבנֵי יְִשָרֵאל  . ולכן מה יהיה השם שלי? ְהיֶּה ְשָלַחנִי ֲאֵליכֶּםַויֹאמֶּ   :אֶּ

ל ְבנֵי יְִשָרֵאל  )טו( ה כֹה תֹאַמר אֶּ ל מֹשֶּ ר עֹוד ֱאֹלִהים אֶּ היה אפשר לחשוב שמי שגואל  –ְשָלַחנִי ֲאֵליכֶּם  ...ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיכֶּם  ה'ַויֹאמֶּ

שלושת שאל תלמיד אהוב: הפוך, הם יחשבו שד' הוא רק אלוקים של  אותנו הוא לא כל יכול, אך לא כן, זה ד' שהתגלה לאבותינו
האבות ולא של כולם? וענה: כיוון שהם הבנים של אברהם יצחק ויעקב אז ד' ישמור גם עליהם. עניתי: כמו האלוקים של אברהם יצחק 

החשוב שתמיד יזכירו שם י,ק,ו,ק הוא השם  – עָֹלם ְוזֶּה זְִכִרי ְלדֹר דֹרזֶּה ְשִמי לְ . ויעקב עשה המון מופתים שמראים שהוא כל יכול.

השם שלי הוא י,ק,ו,ק  –אך א"א להגיד את השם הזה אלא רק לכתוב, וזה כוונת הפסוק  זכירו תמיד.יואותו שיהיה לעולם זה השם  אותו.

[ומה מזכירים? שם אדנות. ]צריך לשים לב שילד קטן כשקורא לא יקרא שם י,ק,ו,ק כפשוטו
22
.   

23
ת  )טז( תלמידי החכמים –זְִקנֵי יְִשָרֵאל ֵלְך ְוָאַסְפָת אֶּ

כי רק הם יאמינו. תלמיד חמוד  –שאלנו: למה דווקא את הת"ח? תלמיד מתוק  24
ְוָאַמְרָת  זקנים הכוונה בגיל מופלג, כאלו שהיו בתקופת יוסף. הם ודאי יאמינו. –שהיו שוטרים במצרים. תלמיד מבריק  שכר על –

ם  תלמיד יקר שאל למה לא כתוב אלוקי אברהם אלוקי יצחק וכו'?  –ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיכֶּם נְִרָאה ֵאַלי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב  ד'ֲאֵלהֶּ

                                                 
19
 למה הזכיר אותם? כי הם היו נביאים )אבע"ז(.תשע"ג:  
20
ה ללכת הרחבה: דיברנו על כך שכשמישהו לא רוצה משהו הוא מוצא כל מיני תירוצים כדי שלא לעשות מה שמוטל עליו. דוגמא לדבר: אמא מבקשת מהבן של 

 לזרוק את הפח. וכל פעם הוא מוצא תירוץ אחר, מתברר שפשוט הוא באמצע לשחק...
21
ד' תמיד  –האם יכול להיות שנעזוב אותך?! אנחנו תמיד פה. אותו דבר  –ו לה, בבקר אמרתי לה הרחבה: הרחבנו רבות: סיפרתי על הבת שלי שחלמה שנעלמנ 

שהרים את האיש  איתנו וגם כשקשה. סיפרתי על שולמית חיה ז"ל ועל נעמי ענבר ז"ל. סיפרתי על המשל של הפסיעות שכשהיו זוג פסיעות אחד היה זה בורא עולם

 על הכתפיים.
22
ברי רש"י שחסר ו' במילה לעולם, ללמד ששם ד' צריך להיות נעלם. וא"כ: זה שמי )י,ק,ו,ק( שהוא נעלם, וזה זכרי )שם אדנות( זה השם למדנו את דתשע"ג:  

 .שמזכירים
23
ש רב. חזרנו על כא יציאה ברכו-הדיבור לפרעה. פרעה מסרב. מכות מצרים. כא –יז: הדיבור לזקנים בשורת הגאולה. יח -פתיחה: חילקנו על הלוח לנושאים: טז 

 זה הרבה ולבסוף זאת הייתה עבודה למחברת. חשוב וטוב.
24
 זה קנה חכמה(. השנה לא מצאנו על יעקב. –)ראינו שעל ג' האבות כתוב "זקן" תשע"ג:  
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כי כאן מדובר על בשורת הגאולה, אותה קיבל אברהם אבינו בברית בין  –תשובות: כי אברהם הוא העיקר, כי הוא אבא שלהם. עניתי 
זכירה פועלת. סיפרנו שד' אמר ליעקב אבינו שיש סימן שהגואל הוא האמיתי, שיאמר "פקד פקדתי", וזה  – ָפקֹד ָפַקְדִתיֵלאמֹר הבתרים. 

, לכן כשיאמר מילים אלו אף שלא 02)רמב"ן(, משה לא ידע מזה, כיון שיצא בערך בגיל  21או  06למי שהיה מגיל עבר מדור לדור 

ְתכֶּם שמע אותם נדע שהוא דובר אמת.  ָעשּוי ָלכֶּם ְבִמְצָריִםשאתם בני האבות, עם קדוש.  –אֶּ ת הֶּ  אני זוכר את הצרות שעושים לכם. – ְואֶּ
ְתכֶּם ֵמֳענִי ִמְצַריִם  )יז( ה אֶּ ץ ַהְכנֲַענִי ְוַהִחִתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְפִרזִי ְוַהִחִּוי ְוַהיְבּוִסימשעבוד מצרים )אונקלוס(. . –ָואַֹמר ַאֲעלֶּ רֶּ ל אֶּ ל אֶּ ץ  אֶּ רֶּ אֶּ

, וכאן כתוב את העמים שעם ישראל נלחם נגדם חסר הגרגשי, כי הם ברחו בתקופת יהושעתלמידים הזכירו ש – זַָבת ָחָלב ּוְדָבש

 )רמב"ן(.

ָך  )יח( ם ֵאָליו . )רש"י( כי תאמר "פקד פקדתי" –ְוָשְמעּו ְלקֹלֶּ ְך ִמְצַריִם ַוֲאַמְרתֶּ לֶּ ל מֶּ ֱאֹלֵהי ָהִעְבִריִים  ה'ּוָבאָת ַאָתה ְוזְִקנֵי יְִשָרֵאל אֶּ

התגלה אלינו –נְִקָרה ָעֵלינּו 
25

ְוַעָתה נֲֵלָכה נָא. 
26

ת יִָמים   ְך ְשֹלשֶּ רֶּ  ד'ַבִמְדָבר ְונִזְְבָחה לַ  דרך שלוקחת שלושה ימים, עד הר סיני. –דֶּ

נקריב קרבן לאלוקים שלנו. ולמה לא אמר להם שד' אמר לנו לצאת וזהו? כי לזה ודאי פרעה לא יסכים )רשב"ם. נרחיב על זה  – ֱאֹלֵהינּו

 בפרשת בא בעז"ה(.

ְך ִמְצַריִם ַלֲהֹלְך אני יודע ש..  - ַוֲאנִי יַָדְעִתי  )יט( לֶּ ְתכֶּם מֶּ פרעה לא יסכים לא בגלל ידו החזקה, אלא בגלל  – ְוֹלא ְביָד ֲחזָָקהִכי ֹלא יִֵתן אֶּ

שאקשה את ליבו )פירוש אחד ברש"י ורשב"ם(.
27
 

ת יִָדי  )כ( ר )ספורנו(.  מיני מכות מופלאות, שכל מי שישמע יתפלאבכל  –ת ִמְצַריִם ְבכֹל נְִפְלאַֹתי ְוִהֵכיִתי אֶּ את כוחי.  –ְוָשַלְחִתי אֶּ ֲאשֶּ

ה ְבִקְרבֹו  ֱעשֶּ ְתכֶּם .אחר שיקבל את המכות –ְוַאֲחֵרי ֵכן בתוכו.  –אֶּ  :יְַשַלח אֶּ

ת ֵחן ָהָעם ַהזֶּה  )כא( כאשר  –ְוָהיָה ִכי ֵתֵלכּון שימצאו חן בעיני מצרים, שיכירו המצרים בערכם של עמ"י.  –ְבֵעינֵי ִמְצָריִם ְונַָתִתי אֶּ

 ועבדום קיים ואחרי כן יצאו לא קיים(. –)שלא יאמר אברהם אבינו  לא תלכו ריקים מרכוש. – ֹלא ֵתְלכּו ֵריָקםתלכו. 

שכינתה,  –נְָתּה ּוִמָגַרת ֵביָתּה ִמְשכֶּ וה"ה גבר, אך כך מצוי יותר )אבע"ז(.  –ִאָשה ובקשה )במתנה, רוב המפרשים(.  –ְוָשֲאָלה  )כב(

ף ּוְכֵלי זָָהב שגרה איתה בבית )בבית נפרד באותו מתחם(.  סֶּ ם לחג שתחוגו במדבר )רשב"ם(.  תכשיטי כסף וזהב –ְכֵלי כֶּ ּוְשָמֹלת ְוַשְמתֶּ

ת ִמְצָריִםַעל ְבנֵיכֶּם ְוַעל ְבנֵֹתיכֶּם  ם אֶּ ה.תרוקנו אות – ְונִַצְלתֶּ
28
  

 

 
 

  

                                                 
25
 נגלה עלינו פתאום ]באר יצחק על רש"י[.תשע"ג:  
26
 מו כמעט תמיד מפרש עכשיו.יש לעיין כל מקום שכתובו נא אם זה עכשיו או בבקשה. התרגום גם כאן כ 
27
 )פירוש ברש"י(. אם לא אטפל בו ביד חזקה.תשע"ג:  
28
 נספר בעז"ה על גביהה בן פסיסא, שעם ישראל קיבלו על עבודתם, ונדגיש את דברי האבע"ז שהכל מאת ד' והוא ציווה להביא את הכל לעם ישראל.תשע"ג:  
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 ד' ממית ומחיה. -דגשים: יכולתו של הבורא  שלישית: שלושת האותות. אמירה

 

ר  (א) ה ַויֹאמֶּ ֹלא יֲַאִמינּו ִלי ְוֹלא רגום מתרגם 'והא'(. עם ישראל, אך הת-והרי )הסברתי בהתחלה והם –ְוֵהן משה אומר לד'.  –ַויַַען מֹשֶּ

הזקנים ישמעו, אך משה טוען שעם ישראל לא יאמינו )אבע"ז(.והרי ד' אמר שישמעו לקולו?  – יְִשְמעּו ְבקִֹלי 
29

ִכי יֹאְמרּו ֹלא נְִרָאה  

יָך    בא משהו לא מוכר ובתוך המציאות החשוכה של מצרים, אחרי כל כך הרבה שנים שאין נבואה פתאום אומר שהוא נביא. – ד'ֵאלֶּ

ר ֵאָליו  (ב) ה ַמה ד'ַויֹאמֶּ ר ַמטֶּ ָך ַויֹאמֶּ ֵאהכעת זה מטה,  -ברור? אלא בא לומר לו ה למה הוא שואל, הרי ז – זֶּה ְביָדֶּ איך זה יהפך  רְּ

למשהו אחר.
30
  

ר ַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה  (ג) שאל תלמיד אהוב: אולי זה כשפים? אמרנו שהמכשפים לא  –ַויְַשִליֵכהּו ַאְרָצה ַויְִהי ְלנָָחש לארץ.  –ַויֹאמֶּ
אז למה עשה ד' שיהיו כשפים? עניתי בקצרה שאם היו רק ניסים בלי כשפים  –יכולים לקחת מטה ולעשות שהוא יחיה. שאל תלמיד 
ה ַויָ כולם היו ישר שומרים תורה ומצוות ולא היה ניסיון.  למה? הרי ד' הוא עשה את הנחש אז למה לא לדאוג? גם אדם  – ִמָפנָיו ויברח משה. –נָס מֹשֶּ

שאל תלמיד אהוב: הרי מי שבורח מנחש רק מסכן את עצמו יותר, שהרי הנחש יותר  שרואה נחש ברחוב לא יאמר זה מהד', אין מה לפחד. )ע"פ????(.
 זה תנועה טבעית של האדם, אף שאין בה הגיון(. –מהיר? )העמ"ד 

ר  (ד) ֱאחֹז ִבזְנָבֹו ַויְִשַלח יָדֹו ַויֲַחזֶּק בֹו  ד'ַויֹאמֶּ ה ְשַלח יְָדָך וֶּ ל מֹשֶּ ה ְבַכפֹו:  חד להחזיק בנחש.ופמשה שומע לדבר ד' ולא  –אֶּ  ַויְִהי ְלַמטֶּ

יָך תעשה אות זה...  (ה) שהרי להם היו ניסים  – ֹלֵהי יֲַעקֹבֹלֵהי יְִצָחק ֵואֱאֹלֵהי ֲאבָֹתם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם אֱ  ד'ְלַמַען יֲַאִמינּו ִכי נְִרָאה ֵאלֶּ

ונפלאות.
31
  

ר  (ו) ָך  ד'ַויֹאמֶּ נֵה ַויֵָבא יָדֹו ְבֵחיקֹו ַויֹוִצָאּה ְוהִ . או בבית השחי , בשרוולמתחת הבגד בחזהלא ברור אפה זה,  –לֹו עֹוד ָהֵבא נָא יְָדָך ְבֵחיקֶּ

ג   צרעת לבנה. – יָדֹו ְמצַֹרַעת ַכָשלֶּ

ל ֵחיקֹו ַויֹוצִ  (ז) ב יָדֹו אֶּ ָך ַויָשֶּ ל ֵחיקֶּ ר ָהֵשב יְָדָך אֶּ היד חזרה להיות כמו כל הבשר שלו. – קֹו ְוִהנֵה ָשָבה ִכְבָשרֹוָאּה ֵמֵחיַויֹאמֶּ
32
שמנו לב  

מהחיק היד כדי ההוצאה -תוך היא נהפכה להיות מצורעת, ובפעם השניה  הוא הוציא את היד ורק אזשלפני כן היה כתוב "ויוציאה", ועכשיו כתוב "ויוציאה מחיקו". כי בפעם הראשונה 

 ממית את היד ומחיה את המטה )ספורנו(.  –הוספנו שאותות אלו מלמדות שד' הוא "מלך ממית ומחיה"  למדנו שמידה טובה ממהרת לבוא[. חזרה. מכאן

מילה  -"לקול" אות זה סימן, הוכחה שד' שלח את משה. –יֲַאִמינּו ָלְך ְוֹלא יְִשְמעּו ְלקֹל ָהאֹת  ֹלאיש כאלו ש... )אבע"ז(  –ְוָהיָה ִאם  (ח)

מושאלת, והכוונה למה שהאות מלמד אותנו / אומר לנו.
33
אֱ   )כמו  השני, האחרון מבין השנים. – ִמינּו ְלקֹל ָהאֹת ָהַאֲחרֹוןָהִראשֹון ְוהֶּ

"ואת לאה וילדיה אחרונים"
34
.) 

ה ְוֹלא יְִשְמעּון ְלקֹלֶָּךיש כאלו ש...  –ְוָהיָה ִאם  (ט) ֹלא יֲַאִמינּו ַגם ִלְשנֵי ָהאֹתֹות ָהֵאלֶּ
35
ָהיּו ַהַמיִם ְוָלַקְחָת ִמֵמיֵמי ַהיְאֹר ְוָשַפְכָת ַהיַָבָשה וְ  

ת ר ִתַקח ִמן ַהיְאֹר ְוָהיּו ְלָדם ַביַָבשֶּ כאשר יגעו ביבשת. שמנו לב שאות זאת לא עשה משה עכשיו, שהרי הוא נמצא במדבר ואין  – ֲאשֶּ

 וכן שבאות הזה הדם לא חזר להיות מים. שם מים.
 

 שהכל מד'. דגשים: ענוותנותו של משה.  רביעית: לא איש דברים אנוכי. אמירה

ל  )י( ה אֶּ ר מֹשֶּ . , חידה: אפה יש בתפילה עוד מקום שכתוב שם אדנות ולא שם הויהבבקשה ד' -ִבי ֲאדֹנָי  ד'ַויֹאמֶּ
36

ָבִרים ֹלא ִאיש דְ  

ָך ולא אצליח לדבר כראוי בפני פרעה. טוב, אני לא איש שיכול לדבר  –ָאנִֹכי  ל ַעְבדֶּ ְרָך אֶּ ה שכי ש –ַגם ִמְתמֹול ַגם ִמִשְלשֹם ַגם ֵמָאז ַדבֶּ

היום השביעי. ימים(, ועכשיו זה  6ימים וה'גם' מוסיפים עוד  6)יש כאן  ימים עומד משה בסנה, ומבקש  מהקב"ה שלא ישלח אותו.

.הדגשנו שוב את ענוותנותו
37
ה ּוְכַבד ָלשֹון ָאנִֹכי  כי הלשון והפה שלי כבדים, כבד זה מלשון קשה. קשה לי לדבר בגלל שאני  – ִכי ְכַבד פֶּ

 מגמגם. וכבר הזכיר לנו תלמיד את המדרש שמשה נכווה מהגחלת של פרעה.

ר  )יא( ֲהֹלא אֹו ִעֵּור  שאוזניו ועיניו פקוחות. –אֹו ִפֵקַח אֹו ִמי יָשּום ִאֵלם אֹו ֵחֵרש שיכול האדם לדבר.  –ִמי ָשם פֶּה ָלָאָדם ֵאָליו  ד'ַויֹאמֶּ

ד' ָאנִֹכי
38
 אני קבעתי שתהיה מגמגם, ואני שלחתי אותך לפרעה, ובוודאי יהיה טוב. הרי אני ד'. – 

ְהיֶּה ִעם ִפיָך ֵלְך ועכשיו.  –ְוַעָתה  )יב( שדבריך ישמעו אצל פרעה )לא תגמגם או שאף שתגמגם ישמע לפה שלך, ואני אעזור  –ְוָאנִֹכי אֶּ

ר ְתַדֵבר. אליך. מחלוקות במפרשים(  מה להגיד. אלמד אותך – ְוהֹוֵריִתיָך ֲאשֶּ
 

 הענווה הגדולה של משה ואהרן.דגשים:  חמישית. אמירה

ר ִבי ֲאדֹנָי  )יג( יותר ממני. לשלוח  ראויודאי שיש מי ש מי שראוי לשלוח. בידבבקשה תשלח  - ְשָלחְשַלח נָא ְביַד תִ בבקשה.  –ַויֹאמֶּ

]משה היה עניו גדול. כתוב על חזן שקצת יסרב, אך כאן הוא סרב קצת יותר מידי, ולכן ד' כעס, אך לא  .. משה מתכוון לאהרן שהוא מתאים הרבה יותר(רמב"ן)

 ין זה מתאים למשה[.אממש כעס, אלא ש

                                                 
29
 לא יכול להיות שד' שלח אותך, כי הוא אמר ויהי )ספורנו(. –יאמרו בני ישראל הכוונה שאחרי שפרעה יסרב לשלח את ישראל, תשע"ג:  
30
 לא נכון, זה טוש. –מה זה? אמרו לי עט, ואז אמרתי  –פתיחה: הסתרתי טוש מתחת השרוול והחזקתי ביד עט. שאלתי  
31
 הרחבה: לדבר על הניסים )הטבעיים( והשגחת ד' שהיו לכל אחד מהאבות. 
32
 מאיך שיד נראית בדר"כ, וכך קרה לנעמן.העמ"ד: יותר  
33
 הוספה: דיברתי בקול של אות שמדבר. 
34
 צ"ע: ואולי מכאן הוכחה שכל אחרון בתורה הכוונה אחרי זה שלפניו, וא"כ ל"צ לומר אחרון מבין השניים. 
35
 שאתה שליח שלי, ולעיל לקול האות. צריך לעיין בזה, עיין העמ"ד. –הוספה: פירוש  
36
ָבִרים ָאנִֹכי ֹלתשע"ג:   ד ָלׁשֹון ָאנִֹכיואיני יכול לא אצליח להתנסח כראוי מול פרעה, כי איני בקיא בנימוסי המלכות ובשפה המצרית.  –א ִאיׁש דְּ ב  ה ּוכְּ ד פֶּ ב   – ִכי כְּ

ח טוב. נראה לי שעדיף להסביר שהיה הדיבור וההתנסחות קשות וכבדות. ]קצת התקשתי להסביר פירוש מילים אלו, וגם התקשתי להסביר שמשה לא ידע להתנס

 מגמגם, ואמרתי שזה פירוש נוסף(. מגמגם כרוב הפרשנים )הילדים עצמם הזכירו את זה שהוא
37
לקבל. יש הרחבה: מי שמציעים לו להיות שר הביטחון או ראש ממשלה ישר הוא ירצה לא משנה אם הו מתאים או לא. פה משה חושב שהוא לא מתאים וקשה לו  

 את דברי האוה"ח שמשה מבין מד' שזה תלוי בבחירתו של משה אם לקבל שליחות זאת או לא.להעיר 
38
 הילדים היו עיוורים ונתתי להם משימות. –פתיחה: פנטומימה של עיוור חרש ואילם. למדנו ביום של שלג, אז עשיתי תירפיה  
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ה  )יד( משה לא חטא, אין זה כמו שאר הכעסים. ד' מלמד את משה שהוא חייב ללכת. משה חשב שזה תלוי בו אם  –ַויִַחר ַאף ד' ְבמֹשֶּ

ר ֲהֹלא . 39 הוא רוצה או לא, אך עכשיו הוא מבין שד' מחייב אותו ללכת ולכן הוא מוכן )אוה"ח( שהוא  –ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהֵלִוי הרי.  –ַויֹאמֶּ

אולי אתה חושב שהוא יקנא בך, שאפילו שאתה קטן ממנו  –ְוַגם  אני יודע שהוא יודע לדבר טוב. –יַָדְעִתי ִכי ַדֵבר יְַדֵבר הּוא משבט לוי. 

ָך אתה נבחרת להיות המנהיג, אין לך מה לדאוג:  אהרן לא יקנא בך,  – ְוָרֲאָך ְוָשַמח ְבִלבֹולקראתך. עתיד לצאת  –ִהנֵה הּוא יֵֹצא ִלְקָראתֶּ

אלא ישמח שזכית להיות המנהיג. ולא רק שיראה שמחה בפנים, אלא באמת ישמח בלב
40
שנים: למדתי חברותא  0]מנחם ציון הזכיר לי סיפור מלפני . 

מר את זה מן השפה ולחוץ, רק כדי לשמח אותי, אך כשנולד לו בנו בכורו, והוא קרא לו "מנחם עם מירון, והוא כל הזמן היה אומר לי "איזה שם יפה יש לך", ואני חשבתי שהוא או

ובזכות זה ששמח בליבו זכה לחושן . [לפני ההריון, והלידה הייתה בדיוק בחודש מנחם אב[עוד ציון", הבנתי שהוא באמת אוהב את השם הזה ]מירון חשב על השם הזה 

 על ליבו.

ת ַהְדָבִרים ְבִפיו  (טו) ְהיֶּה ִעם ִפיָך ְוִעם ִפיהּו תאמר לו מה לומר.  –ְוִדַבְרָת ֵאָליו ְוַשְמָת אֶּ אעזור לכם שפרעה יקבל את  –ְוָאנִֹכי אֶּ

ר ַתֲעשּון. דבריכם )ספורנו( ְתכֶּם ֵאת ֲאשֶּ ואני אלמד אתכם את כל מה אתם צריכים לעשות. ]הוריתי מלשון מורה, מלשון  - ְוהֹוֵריִתי אֶּ

 תורה[.

ר הּוא ְלָך  (טז) ל ָהָעם  בשבילך, במקומך –ְוִדבֶּ ְוָהיָה אנו רואים שאהרן ידבר אל העם במקום משה, אך לא ראינו מי ידבר אל פרעה.  –אֶּ

ה  צ"ע אם  שאתה תגיד לו מה לומר ומה לעשות. לשר, לחשוב. – ַאָתה ִתְהיֶּה לֹו ֵלאֹלִהיםוְ  הוא יהיה כמו הדובר שלך. –הּוא יְִהיֶּה ְלָך ְלפֶּ

 בקשתו של משה או שזה מה שד' תכנן בכל מקרה. זה שאהרן מצטרף לשליחות זה בגלל

ה ַהזֶּה  (יז) ת ַהַמטֶּ ָך אֲ שעשית בו את אות הנחש )אבע"ז(.  –ְואֶּ ת ָהאֹתֹתִתַקח ְביָדֶּ ה בֹו אֶּ ר ַתֲעשֶּ את חלק מעשרת אות הנחש ואת  – שֶּ

 המכות )רמב"ן(.

 

 דגשים: הכרת הטוב של משה ליתרו )לכן מבקש ממנו לשוב למצרים. משה שב למצרים.

ה וַ  )יח( ְך מֹשֶּ ר ַויֵלֶּ ל יֶּתֶּ ולפעמים הו' יורדת.הוא יתרו.  –יָָשב אֶּ
41
ר לֹו   יתרו נחשב לו  –ְוָאשּוָבה עכשיו / בבקשה  –ֵאְלָכה נָא ַויֹאמֶּ

ר רשות לצאת.  משה אומר לו לפני שהוא יוצא, ואפילו אולוי הוא מבקש ממנוכאב, שהרי נתן לו לחם ובית ואשה, לכן  ל ַאַחי ֲאשֶּ אֶּ

ה ַהעֹוָדם ְבִמְצַריִם  ְראֶּ )כמו "העוד אבי חי"(. למה משה לא סיפר לו שהוא הולך לגאול את ישראל? נראה לנו  –ַחיִים האם עדיין הם  –ְואֶּ

ענוותנותושזה מ
42

ה ֵלְך ְלָשלֹום .. האוה"ח כותב שזה בגלל שד' לא אמר לו לגלות ר יְִתרֹו ְלמֹשֶּ יתרו מברך אותו שיצליח בכל מה  – ַויֹאמֶּ

  , והכל יהיה בשלימות )כמו "שלום עליכם", בברכת לבנה(.שעושה

יש מי שרוצה להרוג נה שיכל לטעון: כפי שראינו משה לא רצה לקבל את השליחות והוא ניסה בכל מיני דרכים, הייתה עוד טע  )יט(

ר אותי במצרים. אך משה לא פחד. בכל זאת ד' אומר לו שאין לו מה לדאוג )אוה"ח(.  ה ְבִמְדיָן  ד'ַויֹאמֶּ ל מֹשֶּ ֵלְך משה כבר לא בסנה.  –אֶּ

ָךֻשב ִמְצָריִם ִכי  ת נְַפשֶּ שני העברים הניצים )דתן  גםכבר למדנו שמת, אך שרוצים להרוג אותך. פרעה  – ֵמתּו ָכל ָהֲאנִָשים ַהְמַבְקִשים אֶּ

וכאשר יגיעו  ,נהיו ענייםהסברנו שהם  ראינו שארבעה חשובים כמת: אני, מצורע, סומא, מי שאין לו בנים.לא מתו? הם והרי שאל תלמיד:  ואבירם(.

 למלך קרועי בגדים הוא לא יתייחס אליהם.

ת ָבנָיו  )כ( ת ִאְשתֹו ְואֶּ ה אֶּ . תלמיד אהוב הסביר: על חמור אחד את כולם –ַויְַרִכֵבם ַעל ַהֲחמֹר כי נולד גם אליעזר )אבע"ז(.  –ַויִַקח מֹשֶּ

, ]כמו "העיט" בברית בן הבתרים[.)רס"ג( מה חמוריםהכוונה לכ
43
ה ַויָָשב ַאְרָצה ִמְצָריִם   ת ַמֵטה ָהֱאֹלִהים כשיצא ממדין  –ַויִַקח מֹשֶּ אֶּ

. שאלנו: למה משה לוקח איתו סוכריות[ לתלמוד תורה ולקחתי איתימהבית שלי ]כמו שאני מספר שהלכתי  ְביָדֹומטה אלוקי, שנעשה בו ניסים אלוקיים.  –

את אשתו ובניו למקום שיש בו צרות ויסורים? זה שמשה לוקח אותם זאת הוכחה שהוא מאמין באמונה שלמה שהם יצאו )רמב"ן(. סיבה 

  שלא יפסידו את מתן תורה )מדרש(. –נוספת 

ר  )כא( ְכְתָך ָלשּוב ִמְצַריְָמה  ד'ַויֹאמֶּ ה ְבלֶּ ל מֹשֶּ ָך אֶּ ר ַשְמִתי ְביָדֶּ אל תחשוש ותפחד מפרעה, אלא זכור את  –ְרֵאה ָכל ַהמְֹפִתים ֲאשֶּ

ת ִלבֹו ַוֲעִשיָתם ִלְפנֵי ַפְרעֹה ותעשה אותם במדויק. שאומר לך, המופתים  שיהיה לו לב חזק, כבד, שלא מוכן לוותר. –ַוֲאנִי ֲאַחזֵק אֶּ
44
ְוֹלא  

ת ָהָעם  :יְַשַלח אֶּ

ל ַפְרעֹה כֹה ָאַמר  )כב( הוא הבן החשוב של ד'. גם כאן שעם ישראל תדע לך עם מי אתה מתעסק, עם  – ְבנִי ְבכִֹרי יְִשָרֵאל ד'ְוָאַמְרָת אֶּ

  מתברר שיעקב הוא הבכור ולא עשיו.

יָך  )כג( ת ְבנִי ְויַַעְבֵדנִי כך אמר ד':  –ָואַֹמר ֵאלֶּ ָךואם תסרב לשלחו.  –ַוְתָמֵאן ְלַשְלחֹו ַשַלח אֶּ ת ִבנְָך ְבכֹרֶּ מידה כנגד  – ִהנֵה ָאנִֹכי הֵֹרג אֶּ

 .המצריים(יהרגו כל הבכורות יהרג הבן הבכור שלך, )וגם )ספרונו( מידה 
 

 דגשים: דקדוק עם הצדיקים. קיום מצוות ברית המילה.

ְך ַבָמלֹוןַויְ  )כד( רֶּ משה היה צריך למול את אליעזר, אך זה היה מעכב אותו מלעשות את השליחות. לכן רק כאשר הגיע למלון  – ִהי ַבדֶּ

שהיה צמוד למצרים רצה למול )ולמול שם זה כבר לא מסוכן, כי אין לו עוד הרבה דרך ללכת(.
45
משה הגיע למלון ולפני שהלך למול את  

                                                 
39
שאומרת לבן שלה שיפסיק לשחק, אחרי כמה פעמים היא מרימה את הקול וכאילו כועסת. היא לא באמת כועסת אלא רוצה להבהיר לו שהיא  הרחבה: כמו אמא 

עליו. ים אני אכועס רצינית. דוגמא יותר טובה: ילד לומד בהפסקה, אני אומר לו  צא לשחק והוא ממשיך ללמוד, כי הוא חושב שאני לא מכריח אותו, אחרי כמה פעמ

 למה? כי הוא עשה משהו לא טוב? לא, כי אני רוצה שהוא יבין שזה לא תלוי בבחירתו ואני מחייב אותו.
40
 הרחבה: לפעמים אדם מראה שהוא שמח רק כדי לגרום לשני תחושה טובה, כאן זאת תהיה שמחה אמיתית. 
41
 יתרו נהיה נמוך ביחס אליו לכן ירד לו ו'.שמות יש לו / אחרי שמשה התעלה בנבואה  7ונכתב שמו בקיצור / תשע"ג:  
42
 שלא גילה להורים שלו שהיה מצטיין.סיפרנו על דגן ורטמן הי"ד תשע"ג:  
43
 החמור, המטה...[. –למה לא כתוב "על חמורו"? הגענו לזה שזה היה חמור מיוחד, ובעצם מרגע קבלת השליחות הכל נהיה מיוחד  –]שאלו צעירי הצאן תשע"ג:  

וכי לא היה למשה סוס או גמל לקחת אותם )שכנראה זה יותר  –הזקנים. ועל כך שכולם תרגמו "נושא בני אדם", כי אם לא כן ישאל תלמי  72ל תלמי ו]סיפרנו ע

 נח(.[
44
 ו לב חזק.תביא לי את הסוכריה שיש לך. הוא לא הסכים. התחלתי להרביץ לו והוא לא הסכים. זה אומר שיש ל –הפעלה: לקחתי תלמיד ואמרתי לו  
45
. וצ"ל שאין מוקדם וקודם פגש את אהרון. ולפי זה אינו לפי המדרש שאהרן אמר להם לחזור צ"ע, דאח"כ הגיע להר האלוקים שהוא ג' ימים רחוק ממצריםעיון:  

 וחזרו למדין.
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ַויְַבֵקש  לרמוז לו ע"מ שיעשה מה שצריך. –ד' התגלה אליו בדרך זו של דין  –ַויְִפְגֵשהּו ד' אליעזר רק בדק אפה הם ישנים וכדומה. 

ד' מדקדק עם צדיקים כחוט  את משה, על כך שלא ישר מל את אליעזר. וכבר נהיה למשה חולי והוא התחיל לרעוד )אבע"ז(. – ֲהִמיתֹו

 תלמיד מתוק: יכול להיות שמשה ימות, הרי הוא הגואל? ודאי שמשה יבין ויעשה מה שצריך. שאל השערה.

ֹ . דבר חד )אבע"ז( –ַוִתַקח ִצפָֹרה צֹר  )כה( ת ָעְרַלת ְבנָּה ותחתוך.  –ת ַוִתְכר רגליו של משה, כיוון ותשליך את הערלה ל –ַוַתַגע ְלַרְגָליו אֶּ

ר ִכי ֲחַתן ָדִמים ַאָתה ִליכדי לרמוז למלאך שלא יעניש את משה כי היא מלה את אליעזר.  משערת ציפורה שמשה בסכנה בגלל  – ַותֹאמֶּ

 משה. דמים = שפיכות דמים. אתה היית גורם שפיכות דמים למשה.  ההתמהמהות במילה, והיא אומרת כך: חתן =

נּו  )כו( ף ִממֶּ ואז מבינה ציפורה שבאמת ברית המילה היא הסיבה,  -ָאז ָאְמָרה  )רשב"ם( ומשה נהיה בריא. עוזב את משה.ד'  –ַויִרֶּ

 משה )חתן( היה מת )דמים( בגלל ברית המילה אילו לא מלנו )למולת(. – ֲחַתן ָדִמים ַלמּוֹלת :ואמרה
 

 דגשים: ענוותנותו של אהרן ומשה. גדולתו העצומה של משה רבנו. האמונה של עם ישראל. המפגש עם אהרן.

ה כל התקופה הזאת, הוא לא שמהקדמנו שאהרן לא יודע מה קורה ל הקדמנו שאהרן הנהיג את עם ישראל כל התקופה הזאת. עוד )כז(

ר  יודע שהוא נהיה כזה קדוש. ל ַאֲהרֹן  ד'ַויֹאמֶּ ה ַהִמְדָבָרה אֶּ ְך כתלמיד ההולך לקראת רבו )ספורנו(.  –ֵלְך ִלְקַראת מֹשֶּ ַויְִפְגֵשהּו ְבַהר ַויֵלֶּ

היה זה נס שנפגשו ובמיוחד שנפגשו במקום כה מיוחד. הר סיני. –ָהֱאֹלִהים 
46
 אהרן, שראה עליו קדושה כמו של ס"ת. – ַויִַשק לֹו 

רנו(.)ספו
47
  

ה ְלַאֲהרֹן  )כח( ר ְשָלחֹו ַויֵַגד מֹשֶּ הוא יהיה לגבי השליחות ששלח אותו. אהרן שומע שמשה  את כל דברי ד', –ֵאת ָכל ִדְבֵרי ד' ֲאשֶּ

ר ִצָּוהּו: המנהיג, הוא כלל לא עצוב, להיפך הוא מתמלא בשמחה.  ְוֵאת ָכל ָהאֹתֹת ֲאשֶּ

ה ְוַאֲהרֹן )כט( ְך מֹשֶּ ת ָכל זְִקנֵי ְבנֵי יְִשָרֵאל אחד, מרוב אהבתן. נחשבים כ – ַויֵלֶּ שיעזרו להם, כי א"א שמשה ואהרן ידברו  - ַויַַאְספּו אֶּ

 אל כל בנ"י. )אבע"ז(.

ר אֵ לעם ישראל  –ַויְַדֵבר ַאֲהרֹן  (ל) ר ִדבֶּ ה  ד'ת ָכל ַהְדָבִרים ֲאשֶּ ל מֹשֶּ בדיוק התלמידים למדו במסכת אבות: "חכם אינו מדבר בפני  –אֶּ

מי שגדול ממנו בחכמה ובמניין", הבאנו את דברי אבות דר' נתן שזה נלמד ממשה שנאף ששמע בעצמו מפי הגבורה הוא נתן לאהרן 

לדבר. 
48

 ָהאֹתֹת ְלֵעינֵי ָהָעם: אהרן )אבע"ז(  –ַויַַעש 

בשני ויש  יש כבר בלי אותות יש באות הראשון, יש ומתעודד.שמשה הוא הגואל העם שהיה בשפל המדרגה מאמין  –ַויֲַאֵמן ָהָעם  )לא(

ת ָענְיָם ד'זכר  –ַויְִשְמעּו ִכי ָפַקד  בשלישי. ת ְבנֵי יְִשָרֵאל ְוִכי ָרָאה אֶּ  בתור אמירת תודה לד'. – ַויְִשַתֲחּוּו .קידת הראש –ַויְִקדּו  אֶּ

 
רשעותו החשש הגדול להיכנס לפרעה )איך שמתבטא אצל הזקנים(, וגבורתם של משה ואהרן. דגשים:  .שלח את עמי

 של פרעה, וכיצד עושה עצמו כאילו הוא צדיק תמים.

)שלב ראשון והכרחי בגאולה( אחרי שעם ישראל מאמין בגאולה. –ְוַאַחר ( )א
49
ה ְוַאֲהרֹן  . תיארנו את ההליכה לארמון ביחד  –ָבאּו מֹשֶּ

אולי באמת ד' לא התגלה למשה, ככל  –עם הזקנים. בתחילה כולם האמינו, אך כשהתחילו להתקרב לארמון התחילו לפחד, פתאום חשבו 

ל כנס ללוע הארי בלי פחד! שהתקרבו הפחד עלה, פתאום נעלם זקן, ועוד זקן וכו' עד שכולם נעלמו. רק משה ואהרן העיזו להי ַויֹאְמרּו אֶּ

ת ַעִמיא האלוקים של עם ישראל. ד' שהו –ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל  ד'ַפְרעֹה כֹה ָאַמר  ַשַלח אֶּ
50
)כמו "איסרו  .יקריבו לי קרבן – ְויָחֹגּו ִלי ַבִמְדָבר 

 חג בעבותים"(.

ר ַפְרעֹה  )ב( ְשַמע ְבקֹלֹו  ד'ִמי ַויֹאמֶּ ר אֶּ ת יְִשָרֵאל ֲאשֶּ ֹלא . מי זה כבר ד', אני לא מפחד ממנו הדגשנו את הגאווה של פרעה, –ְלַשַלח אֶּ

ת  ד'יַָדְעִתי אֶּ
51
ת  אני בכלל לא מכיר אלוהים כזה. פרעה הסתכל בספר שכתוב בו את כל האלוהים ולא מצא כזה אלוהים –  ְוַגם אֶּ

 (.אוה"חוגם אם יש ד', את ישראל אני לא אשלח ) – יְִשָרֵאל ֹלא ֲאַשֵלחַ 

נֲֵלָכה נָא נגלה עלינו.  –נְִקָרא ָעֵלינּו כאן הזכירו את האלוקים של האבות, אותם פרעה ודאי מכיר )אבע"ז(.  –ַויֹאְמרּו ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים  )ג(

ת יִָמים ַבִמְדָבר  ְך ְשֹלשֶּ רֶּ בֱאֹלֵהינּו  ד'נִזְְבָחה לַ וְ עד להר סיני.  –דֶּ ָחרֶּ ר אֹו בֶּ בֶּ ן יְִפָגֵענּו ַבדֶּ שמא יפגע בך ובעמך במגפה או בחרב  – פֶּ

 אנו רואים את האומץ של משה ואהרן מצד אחד, ומצד שני את הכבוד שרכשו לו ולכן אמרו לו זאת בדרך רמז. )וזוהי מכת בכורות(.

ְך ִמְצַריִם  )ד( לֶּ ם מֶּ ר ֲאֵלהֶּ ת ָהָעם ִמַמֲעָשיו ַויֹאמֶּ ה ְוַאֲהרֹן ַתְפִריעּו אֶּ לים את תיארנו את התמימות של פרעה, למה אתם מבט –ָלָמה מֹשֶּ

לעבודתכם, עם משפחתיכם, שהרי  – ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיכֶּםמפריעים לו )כאילו פרעה מנהל עבודה(.  אתםהעם מעבודתו, הוא עובד כל כך יפה ו

 שבט לוי לא עובד.

ר ַפְרעֹה  )ה( ץ ַויֹאמֶּ ם אָֹתם ִמִסְבֹלָתםהרי יש המון עובדים.  –ֵהן ַרִבים ַעָתה ַעם ָהָארֶּ  וביטלתם אותם מהעבודה שלהם. – ְוִהְשַבתֶּ
 

 הדגשנו את הסבל הנורא שעם ישראל עובר. דיברנו על מעלתם של שוטרי בני ישראל.דגשים:  .הכבדת השיעבוד

ת ַהנְֹגִשים באותו יום.  –ַביֹום ַההּוא ַויְַצו ַפְרעֹה  )ו( מבני ישראל, על  01השולטים. הם היו מצרים והשוטרים יהודים. על כל שוטר  –אֶּ

ת שְֹטָריו ֵלאמֹר:שוטרים.  01ל נוגש כ ָבָעם ְואֶּ
52

 

                                                 
46
י )אפשר לעשות זאת חצי הפסקה(. אפשר להקריא את פתיחה: לבקש משני ילדים לעמוד בשני צדדים של החצר וללכת עצומי עיניים, לראות אם יפגשו אחד בשנ 

 המדרש.
47
  . רמב"ן ]משה לא נישק את אהרן, כי הוא חשב שאהרן יותר חשוב ממנו שהרי הוא קצת יותר גדול ממנו, ולא ראוי לנשק אותו[תשע"ג:  
48
 צ"ע שהרי אהרן דיבר כי כך אמר לו ד'. 
49
 איני רוצה להשתחרר. –אח שלהם. אחרי חודשיים הם מגיעים אליו והוא אומר הרחבה: שני אחים חופרים מנהרה לכלא שבו כלוא  
50
 כאן לא אמרו שילכו לשלושה ימים )אף שיכול להיות שזאת הייתה כוונתו, אך זה לא נאמר במפורש(.תשע"ג:  
51
 אני לא מכיר את ד' שהוא האלוקים של ישראל, אני לא רואה שד' מתגלה לעם ישראל כל השנים הללו. )ע"פ אבע"ז, וצ"ב(תשע"ג:  
52
 הפעלה: שאלתי מי רוצה להיות פרעה / נוגש / שוטר. כל אחד שינן את החלק שלו בפסוק זה. 
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ן ָלָעם ִלְלבֹן ַהְלֵבנִים  )ז( בֶּ ם כפי שעשו אתמול ושלשום.  –ִשְלשֹם  ִכְתמֹוללהכין את הלבנים.  –ֹלא תֹאִספּון ָלֵתת תֶּ ֵהם יְֵלכּו ְוקְֹששּו ָלהֶּ

ן בֶּ  ואספו להם תבן )מערבבים אותו בעפר ומים ומכינים לבנים(. – תֶּ

ר ֵהם עִֹשים ְתמֹול ִשְלשֹם את מספר הלבנים.  –ת ַמְתכֹנֶּת ַהְלֵבנִים ְואֶּ  )ח( נּו שעשו עד כה.  –ֲאשֶּ ם ֹלא ִתְגְרעּו ִממֶּ אל  –ָתִשימּו ֲעֵליהֶּ

תלמיד שאל: והרי  –ֵלאמֹר ַעל ֵכן ֵהם צֲֹעִקים בטלנים הם )כל פעם עוזבים המלאכה. כמו "וירף ממנו"(.  –ִכי נְִרִפים ֵהם תפחיתו ממנו. 
בגלל שהן בטלנים הם רוצים ללכת )תיארנו שח"ו ילדי הכיתה מפריעים מאוד, ואני רוצה  – נְֵלָכה נִזְְבָחה ֵלאֹלֵהינּוהם לא צעקו? 

 להפסיק ללמד, אז אני מוצא תירוצים למה לא להיות(.

רתקשה העבודה.  –ִתְכַבד ָהֲעבָֹדה ַעל ָהֲאנִָשים  )ט( ואל ידברו דברים לא הגיוניים. – ְויֲַעשּו ָבּה ְוַאל יְִשעּו ְבִדְבֵרי ָשקֶּ
53
 

  

                                                 
53
אוזניים, ואז הוא לא ידע לענות על השאלות. ]אח"כ בשינון המשכתי למשוך הפעלה: לקחתי תלמיד שאלתי אותו שאלות בחשבון, ואז התחלתי למשוך לו ב 

 באוזניים של התלמידים.
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ל ָהָעם ֵלאמֹר כֹה תיארנו את ההבדל בדרך בו יצאו הנוגשים )בשמחה( והשוטרים )בעצב רב(.  –ַויְֵצאּו נְֹגֵשי ָהָעם ְושְֹטָריו  )י( ַויֹאְמרּו אֶּ

ן:  בֶּ  ָאַמר ַפְרעֹה ֵאינֶּנִי נֵֹתן ָלכֶּם תֶּ

ר ִתְמָצאּו  )יא( ן ֵמֲאשֶּ בֶּ ם ְלכּו ְקחּו ָלכֶּם תֶּ כי לא נחסר  – ין נְִגָרע ֵמֲעבַֹדְתכֶּם ָדָברִכי אֵ  -וכדאי שתעשו את זה כמה שיותר, למה  -ַאתֶּ

 מכמות העבודה שלכם כלום.

ץ ָהָעם  )יב( ץ ִמְצָריִם העם התפזר.  –ַויָפֶּ רֶּ ןְבָכל אֶּ בֶּ לקושש פירושו לאסוף, וזאת הסיבה  ן.לאסוף אסיפה של תב – ְלקֵֹשש ַקש ַלתֶּ

(. סיפרנו שבני ישראל הלכו למקומות קרובים קּוק,ּבּוק,ּבּוּב –, כיוון שאוספים אותו. )כמו בקבוק כי עושה קול "קש"שקוראים לקש 

 שיש בהם קש אך המצרים סילקו אותם, ולכן היו צריכים ללכת מאוד רחוק. 

, מזרזיםדוחקים –ְוַהנְֹגִשים ָאִצים  )יג(
54
כל יום  כמות של –ְדַבר יֹום ְביֹומֹו סיימו מעשיכם.  –ַכלּו ַמֲעֵשיכֶּם וכך הם אומרים.  –ֵלאמֹר . 

ןתגמרו ביומו.  בֶּ ר ִבְהיֹות ַהתֶּ  כמו שעשיתם כאשר קיבלתם תבן. – ַכֲאשֶּ

ר ָשמּוַויֻכּו שְֹטֵרי ְבנֵי יְִשָרֵאל  )יד( ם נְֹגֵשי ַפְרעֹה  ֲאשֶּ היכו אותם ואמרו להם: הנוגשים  –ֵלאמֹר הנוגשים מינו את השוטרים.  –ֲעֵלהֶּ

ם ָחְקכֶּם ִלְלבֹן   – ַגם ְתמֹול ַגם ַהיֹוםכמו שעשיתם שלשום.  –ִכְתמֹול ִשְלשֹם למה לא סיימתם את הכמות הקצובה לכם.  –ַמדּוַע ֹלא ִכִליתֶּ

  ם. אתמול כי העם שמע את דברי אהרן וראה את המופתים, והיום כי לא הספיקו.אתמול והיום לא סיימת

לא ברור כמה זמן עבדו עד שהגיעו לפרעה )מחלוקת –ַויָבֹאּו שְֹטֵרי ְבנֵי יְִשָרֵאל  (טו)
55

ה כֹה (.  ל ַפְרעֹה ֵלאמֹר ָלָמה ַתֲעשֶּ ַויְִצֲעקּו אֶּ

יָך:  ַלֲעָבדֶּ

יָך ּוְלֵבנִים אְֹמִרים ָלנּו ֲעש )טז( ן ֵאין נִָתן ַלֲעָבדֶּ בֶּ יָך ֻמִכים תֶּ ָךּו ְוִהנֵה ֲעָבדֶּ   מכה אותנו לחינם. עמך חוטא על כך שהוא – ְוָחָטאת ַעמֶּ

ם נְִרִפים  (יז) ר נְִרִפים ַאתֶּ ם אְֹמִרים נְֵלָכה ובגלל זה  –ַעל ֵכן אתם בטלנים, עוזבים את המלאכה )אמר פעמיים להדגיש(.  –ַויֹאמֶּ ַאתֶּ

 :ד'נִזְְבָחה לַ 

ן ֹלא יִנֵָתן ָלכֶּם  )יח( בֶּ ן ְלֵבנִים ִתֵתנּוְוַעָתה ְלכּו ִעְבדּו ְותֶּ  ואת כמות הלבנים תתנו. – ְותֹכֶּ

 ֹלא ִתְגְרעּו ִמִלְבנֵיכֶּם ְדַבר יֹום ְביֹומֹוכי כך אמרו להם.  –ֵלאמֹר במצב רע.  –ְבָרע את עם ישראל.  –ְשָרֵאל אָֹתם ַויְִראּו שְֹטֵרי ְבנֵי יִ  )יט(

 אל תחסירו מהכנת הלבנים, מה שהכנתם כל יום )=דבר יום( תכינו ביומו. –
 

  56דגשים: .למה הרעותה

 

ת ַאֲהרֹן  )כ( ה ְואֶּ ת מֹשֶּ המציאות הזאת כל כך קשה לעם ישראל, והיו אנשים שאף כעסו על משה ואהרן, היו אנשים חצופים  –ַויְִפְגעּו אֶּ

בחוצפה למשה ואהרן.שהתבטאו 
57
כשמשה ואהרן יצאו  – ְבֵצאָתם ֵמֵאת ַפְרעֹההאנשים עמדו לקראת משה ואהרן.  –נִָצִבים ִלְקָראָתם  

האנשים האלו יצאו. שאלתי: מה האנשים האלו  –שאל תלמיד אהוב: מה משה ואהרן עשו בבית פרעה? לכן התלמיד הסביר מפרעה. 
נפלא, אולי הם  ה, הזכרנו את רש"י שאומר שהאנשים הם דתן ואבירם. וזה רעיוןו שרים אצל פרעעשו שם? ענה תלמיד מבריק: הם הי

כבר חזרו להיות עשירים ופרעה דווקא רצה אותם אצלו. תלמיד נוסף ענה תשובה מדהימה: האנשים הם דתן ואבירם שבאו לפרעה 
 להלשין על משה שהרג את המצרי.

ם  )כא( א דתן ואבירם.  –ַויֹאְמרּו ֲאֵלהֶּ ר יתגלה ד' עליכם וישפוט אתכם.  - ֲעֵליכֶּם ְויְִשפֹט  ד'יֵרֶּ ת בגלל ש...  –ֲאשֶּ ם אֶּ  –ֵריֵחנּו ִהְבַאְשתֶּ

ב ְביָָדם בעיני פרעה ועבדיו החשובים.  –ְבֵעינֵי ַפְרעֹה ּוְבֵעינֵי ֲעָבָדיו עשיתם את ריחנו באוש )אנו עכשיו עוד יותר מאוסים(.  רֶּ ת חֶּ ָלתֶּ

 שכעת הם מוכנים גם להרוג אותנו. )העבודה כל כך קשה שגם היה שהיו מתים ממנה(. – ְלָהְרֵגנּו

משה שומע את הדברים, ובענוותנותו הוא לא מחזיר להם, איך אתם מדברים וכו'. אלא הוא חושב על הדברים ואומר: באמת אני לא  )כב(

מבין למה ד' עשה את הדבר הזה
58
ל . יט לשאול את ד'משה מחל.  ה אֶּ כנראה למקום בו הוא מדבר עם ד' / בו הוא מתפלל.  – ד'ַויָָשב מֹשֶּ

לא רק שהוא לא שומע אלא המצב נהיה לא ישמע, אבל  האמנם אמרת לי שפרע – ַויֹאַמר ֲאדֹנָי ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהזֶּה ָלָמה זֶּה ְשַלְחָתנִי

עוד יותר גרוע.
59
 ורמב"ן(. )אבע"ז 

ָך:  (כג) ת ַעמֶּ ָך ֵהַרע ָלָעם ַהזֶּה ְוַהֵצל ֹלא ִהַצְלָת אֶּ ל ַפְרעֹה ְלַדֵבר ִבְשמֶּ  ּוֵמָאז ָבאִתי אֶּ

ר  )א( ה  ד'ַויֹאמֶּ ה ַעָתה ִתְראֶּ ל מֹשֶּ ה ְלַפְרעֹה ִכי ְביָד ֲחזָָקה עכשיו תראה, הגאולה ממש קרובה.  -אֶּ ֱעשֶּ ר אֶּ יְַשְלֵחם ּוְביָד של ד'.  - ֲאשֶּ

ת עם ישראל לצאת.אפרעה כ"כ יסבול שהוא יחייב  – ם ֵמַאְרצֹויְָגְרשֵ . של פרעה –ֲחזָָקה 
60

 

 סיימנו בסיעתא דשמיא 
 פרשת שמות
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 חידה: אפה כתוב בבראשית אצים? "ויאיצו בלוט". 
55
 הרבה זמן –יום אחד, רמב"ן  –אוה"ח  
56
 ור בעניין שקרה מגוש קטיף.דיברנו הרבה על זה שיש דברים שנראים לרעה ולבסוף מתברר שהכל לטובה. )סיפרנו סיפתשע"ג:  
57
שט הפסוק הוא תשע"ג: מי פגש? היו אלו אנשים חצופים )כפירוש רש"י, והמדרש לימד אותנו שאלו דתן ואבירם(, אך כמה ילדים מיאנו לקבל הסבר זה. שהרי פ 

לא בחוצפה, אלא כשאלה. אשרינו!. תיארנו שדתן מה הפירוש בצאתם מאת פרעה, מי יצא? ולכן הסבירו שאמרו זאת  –שאלו השוטרים המובאים לעיל. ועוד 

 ואבירם כנראה עבדו עבודה קשה באיזור של ארמון פרעה, לפתע הם ראו את משה ואהרן יוצאים מארמון פרעה, הם ישר התחילו לכעוס עליהם.
58
 הרחבה: ילד מנדנדאת השולחן חבירו צועק עליו מה אתה עושה, אפילו שהוא צועק הוא מקבל את דבריו. 
59
 חשבתי שישר אתה תכה את פרעה, ועברו כבר כמה חודשים. וגם המצב נהיה יותר גרוע ולא אותו דבר.תשע"ג:  
60
ענה: אנחנו דיברנו הרבה על זה שיש דברים שנראים בתחילה לרעה, ובסוף מתברר שהם לטובה. הילדים הצדיקים שאלו: אפה התברר שזה היה לטובה? ילד אחד  

 ת של ד'. ילד אחר ענה: בזכות זה השיעבוד היה פחות זמן.לא מבינים את החשבונו
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