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Parshat Shmot
The Makings of a Leader
Simon Wolf

As discussed previously, the early part of Sefer
Shmot is the story of “Building a Nation” (See
Parshat Shmot). Parshat Shmot, in particular, is
focused on the choice of a leader, the person who
will be able to skillfully shepherd the tribe of slaves
to become the chosen nation that represents
God. He will need emotional intelligence and
leadership prowess to escort the new nation
through its growing pains and its trials and
tribulations. Moreover, he will also need to be a
master orator and statesman to gain the
confidence and following of Bnei Yisrael and to
successfully navigate negotiating with Paraoh,
the preeminent leader of the largest empire of the
time.
God obviously sees in Moshe the
ingredients that make him the best choice for this
position. Moshe’s deeply caring way and humility
along with his moral aptitude to take decisive
action are the requisite raw materials incumbent
for developing a leader of the caliber necessary
for this job. Aside from his natural humility, Moshe
is also keenly aware of his shortcomings that
make him the unlikely choice for this position. He
believes that his oratory challenges and his lack
of established history with the people should
disqualify him from consideration. On the other
hand, God sees those difficulties as enhancing
Moshe’s appeal. God first reassures Moshe that
his brother Aharon will be his orator and that God
will assist the two of them to successfully make
their case before the people and before Paraoh.1
In addition, God provides Moshe with credentials
to present before Bnei Yisrael in order to secure
his credibility with the people.2 Moshe’s deficits
are actually an advantage to his being chosen as
the leader of Bnei Yisrael since his being an
outsider gives him a unique and different
perspective on the situation and his lack of
eloquence makes it clear that it is God who is
ִ֙  וַּיִ ֽחַ ר־אַ֨ ף י ְק ָֹ֜וק ּבְמ ֹׁשֶ֗ ה ו ַ ּ֙י ֹאמֶ ֙ר הֲ ֹ֨לא ַאהֲ ֤ר ֹן1
ָאחי ָ֙ך הַ ֵּל ִ֔וי י ֕ ַָדעְ ּתִ י ִּכֽי־דַ ֵ ּ֥בר י ְדַ ֵ ּ֖בר ֑הּוא ו ַ ְ֤גם הִ ּנֵה־
 ו ְדִ ּב ְַר ָ ּ֣ת אֵ ֔ ָליו ו ְׂשַ מְ ָ ּ֥ת אֶ ת־הַ ּדְ ב ִ ָ֖רים ּב ִ ְ֑פיו ו ְָאנ ֹ ִ֗כי:הּו ֙א י ֵ ֹ֣צא לִקְ ָראתֶ֔ ָך ו ְָראֲ ָך֖ ו ְׂשָ ַ ֥מח ְּב ִלּבֹֽו
ִ
ִֶאֽהְ ֶי֤ה ע
ֵ ם־ּפ֙י ָ֙ך ו ְעִ ם־ּפִ֔ יהּו ו
ֶר־הּוא לְָך֖ אֶ ל־הָ ָ ֑עם ו ָ ְ֤הי ָה
֥  ו ְדִ ּב:יתי אֶ ְת ֶ֔כם ֵ ֖את אֲ ֶ ׁ֥שר ַּתעֲ ׂשֽ ּון
֣ ִ ְהֹור
ִ ֶה־ּלֹו ֵל
(טז-יד, )שמות ד:ֽאֹלהֽים
֥ הּו ֙א ִי ֽהְ י ֶה־ּלְָך֣ לְפֶ֔ ה ו ְאַ ָ ּ֖תה ִּתֽהְ י
...: ו ַ ַּי֤עַ ן מ ֹׁשֶ ה֙ ו ַ ּ֔י ֹאמֶ ר ו ְהֵ ֙ן ֹלֽא־י ַאֲ ִ ֣מינּו ִ֔לי ו ְֹ֥לא י ִׁשְ מְ ֖עּו ּבְק ִ ֹ֑לי ִ ּ֣כי י ֹֽאמְ ר֔ ּו ֹלֽא־נ ְִר ָ ֥אה אֵ ֶ ֖ליָך י ְק ֹ ָו ֽק2
ימי הַ י ְ֔א ֹר
֣ ִו ְהָ ָ֡יה א
֙ ָ ְם לִׁשְ ֵ֨ני הָ א ֹ֜תֹות הָ אֵ֗ ּלֶה ו ְֹ֤לא י ִׁשְ מְ עּו ֙ן לְק ֹ ֔ ֶלָך וְלָקַ ח
֩ ם־ֹלא י ַאֲ מִ֡ ינּו ַּג
֣ ֵ ֵּת מִ ּמ
֙ ִ ּמי
(ט-א, )שמות ד:ם אֲ ֶ ׁ֣שר ִּת ַ ּ֣קח מִ ן־הַ י ְ֔א ֹר ו ְהָ י֥ ּו ל ָ ְ֖דם ַּבּי ַָּבֽׁשֶ ת
֙ ַ ַָׁשה ו ְהָ י֤ ּו ה
֑ ָ ו ְׁשָ פַ כ ָ ְּ֖ת הַ ּיַּב
 וַּיֵ ֵ֨צא דָ ִ֜וד ּבְכֹל֩ אֲ ׁשֶ֨ ר י ִׁשְ ל ֶ ָ֤חּנּו ׁשָ אּול֙ י ַׂשְ ִּ֔כיל וַי ְׂשִ ֵ ֣מהּו ׁשָ ֔אּול ַ ֖על ַאנ ֵ ְׁ֣שי הַ ּמִ לְחָ ָ ֑מה וַּיִיטַ ֙ב ּבְעֵ ֵינ֣י3
(ה, )שמואל א יח:כָל־הָ עָ֔ ם ו ְ ַ֕גם ּבְעֵ ֵינ֖י עַ ב ֵ ְ֥די ׁשָ אֽ ּול
:ָל־ּבית ָא ִ֔ביו וַּי ְֵר ֥דּו אֵ ָ ֖ליו ָׁשּֽמָ ה
֣ ֵ  ו ַ ֵּ֤ילְֶך ּדָ ו ִ ֙ד מִ ּׁשָ֔ ם וַּיִּמָ ֵ ֖לט אֶ ל־מְ עָ ַ ֣רת עֲ דֻ ָ ּ֑לם וַּיִׁשְ מְ ֤עּו אֶ חָ י ֙ו וְכ4
֤ ֶוַּיִ ֽתְ קַ ּב ְ֣צּו ֠אֵ לָיו ּכָל־אִ֨ יׁש מָ ֜צֹוק וְכָל־אִ֨ יׁש אֲ ׁש
ְׂשר
֑ ָ ֵיהם ל
֖ ֶ ָל־איׁש מַ ר־ ֶ֔נפֶ ׁש וַי ִ ְ֥הי עֲ ל
֣ ִ ר־לֹו נ ֹׁשֶ ֙א וְכ
(ב-א, )שמואל א כב:ְַאר ַ ּ֥בע מֵ ֖אֹות ִאֽיׁש
ְ וַּיִהְ י֣ ּו עִ ּ֔מֹו ּכ
ְהּודה וַּיִמְ ׁשְ חּו־
ָ ֔  וַּיָבֹ֙אּו֙ ַאנ ֵ ְׁ֣שי י:ֵיתֹו וַּיֵׁשְ ֖בּו ּבְעָ ֵ ֥רי חֶ ב ְֽרֹון
֑  ו ַאֲ נ ָ ָׁ֧שיו אֲ ׁשֶ ר־עִ ּ֛מֹו הֶ עֱ ָ ֥לה דָ ִ֖וד ִ ֣איׁש ּוב5
ֵאמ ֹר ַאנְׁשֵ ֙י י ֵ ָ֣ביׁש ִּגלְעָ֔ ד אֲ ֶ ׁ֥שר קָ ב ְ֖רּו אֶ ת־
֔ ְהּודה וַּי ִ ַּ֤גדּו לְדָ ו ִ ֙ד ל
֑ ָ ל־ּבית י
֣ ֵ ַָ ׁ֧שם אֶ ת־ּדָ ִו֛ד ל ֶ ְ֖מלְֶך ע
(ד-ג, )שמואל ב ב:ׁשָ אֽ ּול
 ּגַם־:ֵאמ ֹר הִ נְנ֛ ּו עַ צְמְ ָך֥ ּוֽבְׂשָ ְרָך֖ אֲ נָ ֽחְ נּו
֔  וַּי ָ֜ב ֹאּו ּכָל־ׁשִ ב ֵ ְ֧טי י ִׂשְ ָר ֵ ֛אל אֶ ל־ּדָ ִ֖וד חֶ ב ְ֑רֹונָה וַּי ֹאמְ ֣רּו ל6
ּמֹוציא ו ְהַ ּמֵ ִ ֖ביא אֶ ת־י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל
֙ ֶ אֶ תְ ֣מֹול ּגַם־ׁשִ ל ְׁ֗שֹום ּבִהְ י֨ ֹות ׁשָ ֥אּול
֥ ִ ַמ ֶל ְ֙ך עָ ֵ֔לינּו אַ ּתָ֗ ה הָ ִי֛יתָ ה ה
 ַ֠וּיָב ֹאּו:ו ַ ּ֨י ֹאמֶ ר י ְק ָֹ֜וק לְָך֗ אַ ּתָ֨ ה תִ ְר ֶ ֤עה אֶ ת־עַ ּמִ ֙י אֶ ת־י ִׂשְ ָראֵ֔ ל ו ְאַ ָ ּ֛תה ּתִ הְ ֶי֥ה ְלנ ִ ָ֖גיד עַ ל־י ִׂשְ ָר ֵאֽל
ם הַ ּמֶ֨ לְֶך ּדָ ִו֥ד ּב ִ ְ֛רית ּבְחֶ ב ְ֖רֹון לִפְ ֵנ֣י י ְק ֹ ָו֑ק
֩ ֶּמ ֶל ְ֙ך חֶ בְר֔ ֹונָה וַּיִכ ְ֣ר ֹת לָה
֙ ֶ ַּכָל־זִקְ ֵ֨ני י ִׂשְ ָר ֵ ֤אל אֶ ל־ה
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really orchestrating the situation and not some
charismatic revolutionary leader. But Moshe is
still lacking one essential ingredient and that is
leadership experience.
Leadership is rarely born overnight, but rather it is
the sum total of the experiences encountered by
an individual that cumulatively prepare them for
that position. Good leaders grow and evolve, they
do not suddenly appear. Dovid HaMelech, who
also went from being a shepherd to an
unparalleled leader, fills many interim roles of
leadership before he eventually becomes the
king. He is at first a “general” in Shaul’s army,3
then he leads a rag-tag group of rebels,4
ultimately becoming the king of Yehuda5 and then
finally the king over all of Bnei Yisrael.6 While
Dovid’s rise to stardom with the defeat of Goliat
might have been meteoric, his rise to leadership
was a gradual and steady progression of
increasing responsibility. This experiential easing
into leadership seems to be totally absent in the
life of Moshe. The Midrash tries to compensate
for this deficit by filling in the “missing years” in
Moshe’s life story with roles of leadership.7 In the
Yalkut Shimoni, there is found a long and intricate
story, the historicity of which is somewhat
questionable. It has Moshe eventually ascending
the throne of Kush ( )כושover which he rules for
forty years.8 While the Midrash is trying to deal
with a difficult and cryptic verse where Miriam and
Aharon speak negatively about the “Cushite
woman who he [Moshe] had married”9 while also
accounting for all the years missing from Moshe’s
life story, it is also clearly sensitive to and trying to
compensate for the lack of leadership experience
in Moshe Rabbeinu’s life. Other Midrashim, like
the one cited by Rashi,10 tell of Moshe becoming
Paraoh’s chief of staff, similar to Yosef’s role in
the house of Potifar.11 All of these sources are
trying to bridge the glaring gap between Moshe’s
being a shepherd and his suddenly being thrust
into a position of leadership which only serves to
:ַארּב ִ ָ֥עים ׁשָ ָנ֖ה מָ ָלְֽך
ְ  ּבֶן־ׁשְ ֹל ִ ׁ֥שים ׁשָ ָנ֛ה ּדָ ִ֖וד ּבְמָ ל ְ֑כֹו:וַּיִמְ ׁשְ ֧חּו אֶ ת־ּדָ ִו֛ד ל ֶ ְ֖מלְֶך עַ ל־ י ִׂשְ ָר ֵאֽל
ׁש ׁשָ ָ֔נה
֙ ֹלׁשים ו ְׁשָ ֹל
ָ ֔ ּבְחֶ בְרֹו ֙ן מָ ַ ֣לְך עַ ל־י
֤ ִ ְְהּודה ֶ ׁ֥שבַע ׁשָ ִנ֖ים ו ְׁשִ ָ ּׁ֣שה חֳ דָ ִ ׁ֑שים ּובִירּוׁשָ ַ ִ֣לם מָ ַ֗לְך ׁש
(ה-א, )שמואל ב ה:ִיהּודֽה
ָ ַ ֥על ּכָל־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ו
 בן, משה היה בסביבות עשרים כשהוא ברח ממצרים )ויהי בימים ההם ויגדל משה7
(כז, ויש אומרים בן ארבעים – שמות רבה א,עשרים שנה היה משה באותה שעה
ולא חזר עד שהוא היה בן שמונים שנה ואין שום פירוט או הזכרה על הששים שנה
בינתיים אלא שהיה רעה צאן חותנו
וימהרו ויפשיטו איש לבושו וישליכו ארצה ויעשו במה גדולה ויושיבו עליה את משה... 8
ויתקעו בשופרות ויאמרו יחי המלך יחי המלך וישבעו כל השרים וכל העם לתת לו את
 ומשה בן שבע ועשרים,הכושית הגבירה אשת קוקנוס לו לאשה וימליכו אותו עליהם
 ויצלח בכל,והימים אשר מלך על בני כוש ארבעים שנה...שנה במלכו על בני כוש
( )ילקוט שמעוני שמות רמז קסח...מלחמתו כי ה' אלקי אבותיו אתו
: ו ַּתְ דַ ֵּ֨בר מִ ְר ָ֤ים ו ְַאהֲ ר ֹ֙ן ּבְמ ֹׁשֶ֔ ה עַ ל־א ֹ֛דֹות הָ אִ ָ ּׁ֥שה הַ ּכ ִ ֻׁ֖שית אֲ ֶ ׁ֣שר ל ָ ָ֑קח ִּכֽי־אִ ָ ּׁ֥שה כ ִ ֻׁ֖שית ל ָָקֽח9
(א,)במדבר יב
 והלא כבר כתיב ויגדל הילד )פסוק י( אמר רבי יהודה ברבי אלעאי-  ויגדל משה10
:יא( הערה, )רש"י שמות ב: שמינהו פרעה על ביתו,הראשון לקומה והשני לגדולה
"בתנחומא לא מופיע הסיום "שמינהו פרעה על ביתו
 מדרש תנחומא פרשת וירא יז11
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exacerbate the absence in the Torah of any
description of Moshe’s evolution into becoming a
leader.

pity on the baby and decides to undermine her
father’s decree by sparing the baby’s life.15 The
Gemara in Sota identifies the date of this
occurrence as the twenty-first of Nissan which not
coincidentally is the same date as Kriyat Yam
Suf.16 Rabbi Elazar goes one step further and
also suggests that the reeds mentioned ( ו ַּתָ ׂשֶ ם
 )ּבַּסּוף עַ ל ׂשְ ַפת הַ י ְא ֹרare synonymous with Yam Suf,
the Sea of Reeds.17 The Midrash in Sota also
mentions that Paraoh’s daughter was so taken by
the baby because of the presence of God that
accompanied him.18 All of these Midrashim are
pointing to the fact that this story is parallel to Bnei
Yisrael’s experience at the Yam Suf. There, the
pursuing Egyptian army had pinned Bnei Yisrael
against the Yam Suf which left them no choice or
possible escape but to enter the waters.19 Moshe
instructs the people to stand by and watch the
salvation provided by God. God commands
Moshe to stretch out his arm over the waters
which suddenly splits the sea to allow Bnei Yisrael
to cross to safety and sets in motion the final
defeat of Paraoh. Bnei Yisrael witness the
presence of God, and the Egyptians chasing them
are trapped in the collapsing sea to avenge their
drowning of the Israelite children.20

Leadership experience can be gained in two
fashions. One is the assumption of smaller
positions of responsibility that gradually grow into
larger leadership roles. On the other hand, one
can also gain experience by encountering and
navigating challenges that prepare the individual
for the task. Obviously, in an optimal world, the
leader would possess a background that includes
both of these, but in situations that involve the
birth of a new nation, it might be much harder or
nearly impossible to come by leaders with
significant prior leadership experience. In the
absence of such previous leadership trials, one
would hope and expect the leader’s life
experience to compensate for the lack of
leadership background. In that vein, we would
like to suggest that the anecdotes from Moshe’s
life story prior to assuming the mantle of
leadership, which are told in Parshat Shmot, are
actually a microcosm of all the challenges that he
will encounter after becoming the leader of Bnei
Yisrael. It would seem that Chazal were attuned
to this concept since many of the Midrashim seem
to enhance the linguistic parallels that point to this
phenomenon. We will try to lay out the highlights
of the parallels in prose, but as in previous
instances we will add a table at the end of the
D’var Torah that will provide more detail and a
visual perspective of our thesis.
Moshe is born under the shadow of Paraoh’s
decree that all male children shall be thrown into
the Ye’or ()ּכָל הַ ּבֵן הַ ּיִּלֹוד הַ י ְא ָֹרה.12 Painted into a
corner, his mother is left with no choice, but to
place him into a basket a float him in the reeds on
the banks of the Ye’or ()ו ַּתָ ׂשֶ ם ּבַּסּוף עַ ל ׂשְ פַ ת הַ י ְא ֹר.13
His sister watches from nearby to see what
salvation might be wrought by God.14 Suddenly,
the daughter of Paraoh appears and spots the
baby amongst the reeds. She stretches out her
arm and plucks the basket from the waters. When
she discovers that there is a baby inside, she has

Now that the daughter of Paraoh has spared
Moshe, she needs to find him a wet nurse. The
Midrash claims that she tried and failed with many
Egyptian nurses.21 This then leads to the
continuation of the story in the Torah whereby his
sister offers to fetch a nurse from the Ivriot and
calls the mother of the child to nurse him.22
Moshe is returned to his biological mother to be
nursed and raised until he is old enough to return
to the daughter of Paraoh.
Bnei Yisrael’s
emergence from Yam Suf is peppered with stories
of their inability to find water or food in the desert.
They wander for three days without finding water
until they finally reach waters that are not potable
because they are bitter.23 Eventually, God shows
Moshe how to make the waters drinkable which
provides them with the much needed water. The
scenario repeats itself again with the Maan and
again with the waters at Masa u’M’Riva.24 Each

 )שמות: וַיְצַו ּפַ ְרע ֹה ְלכָל עַ ּמֹו לֵאמ ֹר ּכָל הַ ּבֵן הַ ּיִּלֹוד הַ י ְא ָֹרה ַּתׁשְ לִיכֻהּו וְכָל הַ ּבַת ּתְ חַ ּיּון12
(כב,א
 ו ְֹלא י ָ ְכלָה עֹוד הַ ּצְפִ ינֹו ו ַּתִ ּקַ ח לֹו ּתֵ בַת ּג ֹמֶ א ו ַּתַ חְ מְ ָרה בַחֵ מָ ר ּו ַבּזָפֶ ת ו ַָּתׂשֶ ם ּבָּה אֶ ת הַ ּיֶלֶד13
(ג, )שמות ב:ו ַּתָ ׂשֶ ם ּבַּסּוף עַ ל ׂשְ פַ ת הַ י ְא ֹר
( )שם ד: ו ַּתֵ תַ ּצַב אֲ ח ֹתֹו מֵ ָרח ֹק לְדֵ עָ ה מַ ה ּיֵעָ ׂשֶ ה לֹו14
 ו ַּתֵ ֶרד ּבַת ּפַ ְרע ֹה ל ְִרח ֹץ עַ ל הַ י ְא ֹר וְנַעֲ ר ֹתֶ יהָ הֹלְכ ֹת עַ ל י ַד הַ י ְא ֹר ו ַּתֵ ֶרא אֶ ת הַ ֵּתבָה ּבְתֹוְך15
ַ  ו ַּתִ פְ ַּתח֙ ו ַּתִ ְר ֵ ֣אהּו אֶ ת־הַ ֶּ֔ילֶד ו ְהִ ּנ: ָהַ ּסּוף ו ִַּתׁשְ לַח אֶ ת אֲ מָ תָ ּה ו ַּתִ ּקָ חֶ ה
ֵה־נ֖עַ ר ּב ֶ ֹ֑כה ו ַּתַ חְ ֣מ ֹל
(ו- )שם ה:עָ ֔ ָליו ו ַּ֕ת ֹאמֶ ר מִ ּיַל ֵ ְ֥די ָהֽעִ ב ִ ְ֖רים זֶ ֽה
 אמרו מלאכי השרת לפני, אותו היום עשרים ואחד בניסן היה: ר' חנינא בר פפא אמר16
? ילקה ביום זה, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, רבונו של עולם:הקב"ה
(.)סוטה יב
 רבי שמואל בר נחמני, ים סוף: רבי אלעזר אומר-  ותשם בה את הילד ותשם בסוף17
( קנה וסוף קמלו )שם+ישעיהו יט+ : כדכתיב, אגם:אמר

 שראתה שכינה: ותרא מיבעי ליה! א"ר יוסי ברבי חנינא-  ותפתח ותראהו את הילד18
(עמו )שם
לא-ט, שמות יד19
ד( ד"א, )שמות טו: מַ ְרּכְב ֹת ּפַ ְרע ֹה ו ְחֵ ילֹו י ָָרה ַבּיָם ּומִ בְחַ ר ׁשָ לִׁשָ יו טֻ ּבְעּו ְבי ַם סּוף20
 הן אמרו כל הבן הילוד היאורה,מרכבות פרעה במדה שמדדו בה מדדת להם
כב( אף אתה באותה מדה מדדת להם שנאמר מרכבות פרעה,תשליכוהו )שם א
()מכילתא דר"י לח מס' דשירה פ"ד ד"ה מרכבות
כה, )שמות רבה 'שנאן' פרשה א.לפי שהחזירתו על כל המצריות ופסל אותן... 21
(ותאמר
 ו ַּת ֹאמֶ ר אֲ ח ֹתֹו אֶ ל ּבַת ּפַ ְרע ֹה הַ אֵ לְֵך ו ְקָ ָראתִ י לְָך אִ ּׁשָ ה מֵ ינֶקֶ ת מִ ן הָ עִ ב ְִרּי ֹת ו ְתֵ ינִק לְָך אֶ ת22
(ח-ז, )שמות ב: ו ַּת ֹאמֶ ר לָּה ּבַת ּפַ ְרע ֹה ֵלכִי ו ַּתֵ לְֶך הָ עַ לְמָ ה ו ִַּתקְ ָרא אֶ ת אֵ ם הַ ּיָלֶד:הַ ּיָלֶד
כז-כב, שמות טו23
יז- שמות פרק טז24
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time Moshe provides a solution that allows Bnei
Yisrael to be nurtured and nourished by God, the
source of all their sustenance.

similarly he alone ascends Har Sinai to receive
the Luchot and learn the Torah and he also
uniquely speaks to God Panim El Panim ( פנים אל
)פנים.33

Once Moshe is weaned, his mother brings him to
his adoptive mother, the daughter of Paraoh.25
What is so striking is that Moshe is now the lone
member of his nation to take up residence in, or
maybe even enter, the king’s palace. The Midrah
suggests that the daughter of Paraoh’s interest
and maybe even infatuation with Moshe was
because of his unusual countenance. “Whoever
saw him could not take their eyes off of him.”26
Paraoh, as his adoptive grandfather, used to play
with him on his lap whereby Moshe would
playfully remove Paraoh’s crown and place it on
his own head (presaging Moshe’s eventual defeat
of Paraoh). The other opinion in the Gemara Sota
as to the date when Moshe was placed in and
saved from the waters is the sixth of Sivan, an
obvious reference to Ma’amad Har Sinai.27 Given
that perspective, it is interesting to note the
Gemara’s interpretation that the reason Paraoh’s
daughter went to bathe in the waters was to
“cleanse” herself of the idolatrous practices of her
father’s house (a quasi-conversion).28

Once Moshe grows up, he wanders out of the
palace to see the plight of his people.34 He is
appalled by the moral indifference of the Egyptian
taskmaster and impulsively takes action by killing
the oppressor. Moshe is a Levi and similar to his
forefather, who wiped-out the city of Sh’chem, is
zealous, impulsive and unwavering in his
dedication to that which is right and just. That
leads Moshe to take immediate action upon
exiting the palace even though it may not have
been the popular thing to do or in his best
interests. This is very similar to Moshe’s return
from Har Sinai (palace) to the camp of Israel (his
people) after receiving the Luchot.
Upon
witnessing the unimaginable Chet Ha’Egel, he
cries out, “Mi LaHashem Elai ()וַּי ֹאמֶ ר מִ י לַיקֹו ָק אֵ לָי.”35
Sure enough, the entire tribe of Levi gathers at his
side, whereupon he commands them to purge the
camp of the violators.
Moshe’s killing of the Egyptian taskmaster
eventually lands him in trouble with Paraoh. His
fear is piqued by the fact that when he intercedes
with the two quarreling Ivrim he encounters, they
ask him if he plans to kill them like he killed the
Egyptian. Moshe surmises from this that his
supposedly surreptitious actions have now been
exposed and it is only a matter of time before the
information reaches Paraoh. Rashi quotes the
Midrash that suggests that Paraoh was made
aware of this incident by informers from amongst
Bnei Yisrael.36 Moshe thereby concludes that it
must be the sin of Lashon Ha’Ra that landed Bnei
Yisrael in this difficult predicament of exile. As a
result of this Lashon Ha’ra, Moshe is forced to run
away to Midyan where he spends his years of
exile shepherding sheep in the Midbar. According

Interestingly, Ma’amad Har Sinai has many of
these same elements. Moshe instructs the
people to sanctify themselves and launder their
clothing in anticipation of the revelation at Har
Sinai, or in the view of Chazal undergo
conversion.29 Here too, Moshe alone is instructed
to approach God while everyone else remains on
the outside.30 After the Chet Ha’Egel, Bnei
Yisrael are instructed to remove their crowns or
finery from Ma’amad Har Sinai31 while Moshe who
was on Har Sinai returns with a radiance that
captivates Bnei Yisrael and must be veiled.32
Moshe is the lone member of Bnei Yisrael to have
grown up in a house of royalty and to speak face
to face with Paraoh on a regular basis and
 וַּיִגְּדַ ל הַ ּיֶלֶד ו ַּתְ בִאֵ הּו ְלבַת ּפַ ְרע ֹה וַי ְהִ י לָּה ְלבֵן ו ַּתִ קְ ָרא ׁשְ מֹו מ ֹׁשֶ ה ו ַּת ֹאמֶ ר ּכִי מִ ן הַ ּמַ י ִם25
ִ ִמְ ׁש
(י, )שמות ב:יתהּו
 היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת.(' ב/שמות/)  ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן26
 ולפי שהיה יפה היו הכל,אותו כאילו הוא בנה ולא היתה מוציאתו מפלטרין של מלך
 והיה. מי שהיה רואהו לא היה מעביר עיניו מעליו.מוציאין אותו ומתאוים לראותו
 כמו,פרעה נוטלו ומחבקו והוא נוטל כתרו של פרעה מעל ראשו ונותנו על ראשו
(כו ותביאהו, )שמות רבה 'שנאן' א.שעתיד לעשות לו כשיהיה גדול
 אמרו מלאכי השרת לפני, אותו היום ששה בסיון היה: רבי אחא בר חנינא אמר27
 ילקה ביום זה? )סוטה, מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה, רבש"ע:הקב"ה
(:יב
 שירדה, מלמד: א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי-  ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור28
(לרחוץ מגלולי אביה )שם
(י, )שמות יט: וַּי ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק אֶ ל מ ֹׁשֶ ה לְֵך אֶ ל הָ עָ ם ו ְקִ ּדַ ׁשְ ּתָ ם הַ ּיֹום ּומָ חָ ר ו ְ ִכּבְסּו ׂשִ מְ ֹלתָ ם29
יז( וְנִּגַׁש מ ֹׁשֶ ה, )שמות כ: וַּיַעֲ מ ֹד הָ עָ ם מֵ ָרח ֹק ּומ ֹׁשֶ ה נִּגַׁש אֶ ל הָ עֲ ָרפֶ ל אֲ ׁשֶ ר ׁשָ ם הָ אֱ ֹלקִ ים30
(ב, )שמות כד:ְלבַּדֹו אֶ ל י ְקֹו ָק ו ְהֵ ם ֹלא יִּגָׁשּו ו ְהָ עָ ם ֹלא י ַעֲ לּו עִ ּמֹו
 וַּי ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק אֶ ל: וַּיִׁשְ מַ ע הָ עָ ם אֶ ת הַ ּדָ בָר הָ ָרע הַ ּזֶה וַּיִתְ אַ ּבָלּו ו ְֹלא ׁשָ תּו אִ יׁש עֶ דְ יֹו עָ לָיו31
מ ֹׁשֶ ה אֱ מ ֹר אֶ ל ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אַ ּתֶ ם עַ ם קְ ׁשֵ ה ע ֶֹרף ֶרגַע אֶ חָ ד אֶ עֱ לֶה בְקִ ְרּבְָך ו ְ ִכּלִיתִ יָך ו ְעַ ָּתה
ֵ  וַּיִתְ נַּצְלּו ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֶ ת עֶ דְ י ָם מֵ הַ ר:הֹורד עֶ דְ י ְָך מֵ עָ לֶיָך ו ְאֵ דְ עָ ה מָ ה אֶ עֱ ׂשֶ ה ּלְָך
ֵ
חֹורב
(ו-ד,)שמות לג
www.swdaf.com

ו ְָראּו ְבנֵי...:ִיראּו מִ ּגֶׁשֶ ת אֵ לָיו
ְ  וַּי ְַרא ַאהֲ רֹן וְכָל ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֶ ת מ ֹׁשֶ ה ו ְהִ ּנֵה קָ ַרן עֹור ּפָ נָיו וַּי32
י ִׂשְ ָראֵ ל אֶ ת ּפְ נֵי מ ֹׁשֶ ה ּכִי קָ ַרן עֹור ּפְ נֵי מ ֹׁשֶ ה ו ְהֵ ׁשִ יב מ ֹׁשֶ ה אֶ ת הַ ּמַ סְ ו ֶה עַ ל ּפָ נָיו עַ ד ּב ֹאֹו
(ל ולה, )שמות לד:לְדַ ּבֵר אִ ּתֹו
33
יד ֹת
֔ ִֶר־ּבֹו ּומַ ְראֶ ה֙ ו ְֹ֣לא בְח
֗ ל־ּפֶ ה אֲ דַ ּב
֞ ֶ ֶ ּ֣פה א:ֵיתי נֶאֱ ָ ֥מן הֽ ּוא
֖ ִ ֹלא־כן עַ ב ִ ְּ֣די מ ֶ ֹׁ֑שה ְּבכָל־ּב
ֵ֖
(ח-ו, )במדבר יב:ּ֙וע ֹ֣לא י ְֵראתֶ֔ ם לְדַ ֵ ּ֖בר ּבְעַ ב ִ ְּ֥די בְמ ֶֹׁשֽה
ַ֙ ּותְ מֻ נַ ֥ת י ְק ָֹ֖וק י ִ ַּ֑ביט ּומַ ּד
וַי ְהִ י ַּבּיָמִ ים הָ הֵ ם וַּיִגְּדַ ל מ ֹׁשֶ ה וַּיֵצֵא אֶ ל אֶ חָ יו וַּי ְַרא...: וַּיֵלְֶך אִ יׁש מִ ּבֵית ֵלו ִי וַּיִּקַ ח אֶ ת ּבַת ֵלו ִי34
 וַּיִפֶ ן ּכ ֹה ו ָכ ֹה וַּי ְַרא ּכִי אֵ ין אִ יׁש וַּיְַך אֶ ת:ּבְסִ בְֹלתָ ם וַּי ְַרא אִ יׁש מִ צ ְִרי מַ ּכֶה אִ יׁש עִ ב ְִרי מֵ אֶ חָ יו
(יב-א ויא, )שמות ב:הַ ּמִ צ ְִרי וַּיִטְ מְ נֵהּו ּבַחֹול
 וַּי ֹאמֶ ר לָהֶ ם: וַּיַעֲ מ ֹד מ ֹׁשֶ ה ּבְׁשַ עַ ר הַ ּמַ חֲ נֶה וַּי ֹאמֶ ר מִ י לַיקֹו ָק אֵ לָי וַּיֵָאסְ פּו אֵ לָיו ּכָל ְּבנֵי ֵלו ִי35
ּכ ֹה ָאמַ ר י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל ׂשִ ימּו אִ יׁש חַ ְרּבֹו עַ ל י ְֵרכֹו עִ בְרּו ו ָׁשּובּו מִ ּׁשַ עַ ר לָׁשַ עַ ר ּבַּמַ חֲ נֶה
(כז-כו, )שמות לב:ו ְהִ ְרגּו אִ יׁש אֶ ת ָאחִ יו ו ְאִ יׁש אֶ ת ֵרעֵ הּו ו ְאִ יׁש אֶ ת קְ ר ֹבֹו
 אמר ר' יהודה הלוי בר' שלום היה משה אומר לפני הקב"ה רבונו של עולם מפני מה36
 שבעים אומות יש בעולם ואינן משועבדות אלא האומה,זאת האומה משתעבדת
 שלא על,( כדכתיב אכן נודע הדבר )שמות ב יד, אכן נודע החטא הזאת,הזאת בלבד
 ויברח משה מפני פרעה והלך לו למדין אצל, מה עשה משה,חנם אתם משתעבדים
 ומדרשו דאג לו על שראה. כפשוטו-  )תנחומא וארא סימן יז( ויירא משה.יתרו
(יד, )רש"י שמות כ: אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל,בישראל רשעים דלטורין
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to the Midrash, Moshe ran away either at the age
of twenty or forty.37 If he left Mitzrayim at forty and
returned at the age of eighty,38 he spent forty
years in exile. Once again here, this vignette is
reminiscent of the Chet Ha’M’Raglim ( חטא
)המרגלים. After the spies bring back a seditious
and evil report about the Land of Israel which
leads to a rebellious groundswell and heresy
amongst the people, God decrees that Bnei
Yisrael will be relegated to wandering in the
Midbar for forty years (with Moshe shepherding
them) and all the male members from age twenty
and older will perish in the desert.

passed away, but rather had fallen on hard
economic times that impoverished them. They
invoke the dictum that Ani Chashuv K’Met ( עני
 )חשוב כמתin order to suggest that they had
“passed away”.43 After they or whoever was an
obstacle had passed away, Moshe is able to
begin his mission to lead Bnei Yisrael out of
Mitzrayim. Similarly, in Korach’s rebellion, once
the perpetrators are eliminated along with their
possessions by being swallowed up by the
ground, Moshe’s leadership is firmly grounded.44
Or possibly, when all the generation of the Exodus
perishes in the Midbar, God instructs Moshe to
begin the process of leading the next generation
into the Land of Israel.45

When Moshe heads out of the palace on the
“second” day, he tries to intervene in a quarrel that
he witnesses between two Ivrim.39 He is once
again bothered by the inappropriate behavior or
injustice and tries to mediate the situation.
Shockingly, the quarreling parties turn to Moshe
and say, “who appointed you to be a leader or
ruler over us?”
They reject his leadership
overtures as well as his moral guidance. In the
Gemara Nedarim, Chazal identify the arguing
parties as Datan and Aviram ()דתן ואבירם.40 This
is so interesting because Datan and Aviram make
similar claims in opposition to Moshe’s leadership
in Korach’s rebellion. When Moshe approaches
them personally to try to quell the rebellion, they
respond negatively to Moshe’s overtures by
asking “why do you lord over the congregation of
God?” and “Is it not enough…that you also want
to lord over us?”41 Their rejection of Moshe is
almost identical to the claims of the quarreling
Ivrim.42

At this point in Moshe’s life, God’s intention was
for Moshe to not only lead Bnei Yisrael in the
Exodus, but also to accompany them into the
Land of Israel.
The subsequent vignettes,
including the story of the burning bush, the
anecdote about circumcision and Moshe’s
complaining about his initial failure to secure Bnei
Yisrael’s freedom from Paraoh, all find parallel
narratives in Sefer Yehoshua.
In summary, while it is possible that Moshe did not
have official previous leadership experience, the
challenges, trials and tribulations he encounters
during his lifetime are a microcosm of the more
formidable challenges that he will face when he
assumes the mantle of leadership. What is true
for Moshe is true of each individual in their own
capacity. Through this prism, we can therefore
attempt to take a more positive approach to our
challenges and difficulties in life since they are
lessons that will help make us more capable and
experienced leaders in the future.

When God tells Moshe that it is safe for him to
return to Egypt “because all of those looking to
prosecute you have passed away.” Once again,
Chazal in the Gemara Nedarim assume this is a
reference to Datan and Aviram who had not

Shabbat Shalom

 בן עשרים שנה: ר' יהודה אמר.(' ב/שמות/)  ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו37
' עדיין אין אתה ראוי להיות שר ושופט עלינו שבן מ: אמרו לו.היה משה באותה שעה
 אבל אין אתה, ודאי שאתה איש: אמרו לו, בן מ' שנה היה: ר' נחמיה אומר.לבינה
(ל ויאמר, )שמות רבה 'שנאן' א.ראוי להיות שר ושופט עלינו
(ז, )שמות ז: ּומ ֹׁשֶ ה ּבֶן ׁשְ מ ֹנִים ׁשָ נָה ו ְַאהֲ רֹן ּבֶן ׁשָ ֹלׁש ּוׁשְ מֹנִים ׁשָ נָה ּבְדַ ּב ְָרם אֶ ל ּפַ ְרע ֹה38
 ו ַּי ֹאמֶ ר מִ י: וַּיֵצֵא ּבַּיֹום הַ ּׁשֵ נִי ו ְהִ ּנֵה ׁשְ נֵי אֲ נָׁשִ ים עִ ב ְִרים נִּצִים וַּי ֹאמֶ ר ל ָָרׁשָ ע לָּמָ ה ַתּכֶה ֵרעֶ ָך39
ִירא מ ֹׁשֶ ה
ָ ׂשָ מְ ָך לְאִ יׁש ׂשַ ר ו ְׁש ֹפֵ ט עָ לֵינּו הַ לְהָ ְר ֵגנִי אַ ּתָ ה א ֹמֵ ר ּכַאֲ ׁשֶ ר הָ ַרגְּתָ אֶ ת הַ ּמִ צ ְִרי וַּי
(יד-יג, )שמות ב:וַּי ֹאמַ ר ָאכֵן נֹודַ ע הַ ּדָ בָר
 הנהו מי מייתי? והא אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן: ורבנן מאי טעמייהו? קסברי40
( ועיין: אינן אלא דתן ואבירם! )נדרים סד-  כל מקום שנאמר נצים ונצבים:יוחי
תנחומא פרשת קרח סימן ח
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 הַ מְ עַ ט ּכִי הֶ עֱ לִיתָ נּו מֵ אֶ ֶרץ ָזבַת חָ לָב ּודְ בַׁש לַהֲ מִ יתֵ נּו:ְּבנֵי אֱ לִיָאב וַּי ֹאמְ רּו ֹלא נַעֲ לֶה
(יג- )שם יב:ּבַּמִ דְ ּבָר ּכִי ִתׂשְ ּתָ ֵרר עָ לֵינּו ּגַם הִ ׂשְ ּתָ ֵרר
 אפשר גם לומר ששני הסיפורים האלו על משה כאשר הוא יצא מהארמון מקבילים42
למלחמת עמלק ומינוי השופטים בביקור יתרו
 אינן אלא דתן-  כל מקום שנאמר נצים ונצבים: אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי43
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יט,שמות ד
:ם הָ אָ֔ ֶרץ וַּי ֹאב ְ֖דּו מִ ּ֥תֹוְך הַ ּקָ ָהֽל
֙ ֶָהם חַ ִּ֖יים ׁשְ ֑א ֹלָה ו ְַּת ַ ֤כס עֲ לֵיה
֛ ֶ  ו ַ ֵּ֨י ְר ֜דּו ֵ ֣הם וְכָל־אֲ ֶ ׁ֥שר ל44
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ַ ִּכי ָאמַ ר י ְקֹו ָק לָהֶ ם מֹות י ָמֻ תּו ּבַּמִ דְ ּבָר ו ְֹלא נֹותַ ר מֵ הֶ ם אִ יׁש ּכִי אִ ם ָּכלֵב ּבֶן י ְפֻ ּנֶה ו ִיהֹוׁשֻ ע45
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פרשת שמות

בס"ד

בני ישראל
משה
שמות פרק א
שמות פרק יד
יראוּ ִה ְתיַצְּ בוּ ְוּראוּ אֶ ת יְ שׁוּעַ ת
)יג( וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה אֶ ל הָ עָ ם אַל ִתּ ָ
)כב( וַ יְ צַ ו פַּ ְרעֹה לְ ָכל עַ מּ ֹו לֵאמֹר כָּ ל הַ בֵּ ן הַ יִּ לּוֹד הַ יְ א ָֹרה
קוָק אֲ ֶשׁר ַיע ֲֶשׂה לָכֶ ם הַ יּוֹם כִּ י אֲ ֶשׁר ְר ִאיתֶ ם אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם הַ יּוֹם
יְ ֹ
ַתּ ְשׁלִ יכֻהוּ וְ ָכל הַ בַּ ת ְתּחַ יּוּן:
א ת ִֹסיפוּ לִ ְראֹתָ ם עוֹד עַ ד ע ֹולָם:
שמות פרק ב
קוָק יִ לָּחֵ ם לָכֶ ם וְ אַ ֶתּם ַתּחֲ ִרישׁוּן :פ
)יד( יְ ֹ
)א( וַ ֵיּ ֶל ִאישׁ ִמבֵּ ית לֵוִ י וַ יִּ ַקּח אֶ ת בַּ ת לֵוִ י:
)טו( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה מַ ה ִתּ ְצעַ ק אֵ לָי ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
וְ יִ סָּ עוּ:
וַתּ ֶרא אֹת ֹו כִּ י טוֹב הוּא וַ ִתּ ְצפְּ נֵהוּ
)ב( וַ ַתּהַ ר הָ ִא ָשּׁה וַ ֵתּלֶד בֵּ ן ֵ
ְשׁ ָשׁה יְ ָר ִחים:
)טז( וְ אַ ָתּה הָ ֵרם אֶ ת מַ ְטּ וּנְ טֵ ה אֶ ת י ְָד עַ ל הַ יָּ ם וּבְ ָקעֵ הוּ וְ ָיבֹאוּ
וַתּ ַקּח ל ֹו ֵתּבַ ת גֹּמֶ א וַ ַתּ ְח ְמ ָרה בַ חֵ מָ ר בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ ת ֹו הַ יָּם בַּ יַּבָּ ָשׁה:
)ג( וְ א יָכְ לָה עוֹד הַ ְצּפִ ינ ֹו ִ
וּבַ זָּ פֶ ת וַ ָתּ ֶשׂם בָּ הּ אֶ ת הַ ֶיּלֶד ו ַָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף עַ ל ְשׂפַ ת הַ יְ אֹר:
)יז( וַ אֲ נִי ִה ְננִי ְמחַ זֵּ ק אֶ ת לֵב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָיבֹאוּ אַחֲ ֵריהֶ ם וְ ִאכָּבְ ָדה
בְּ פַ ְרעֹה וּבְ ָכל חֵ יל ֹו בְּ ִרכְ בּ ֹו וּבְ פָ ָר ָשׁיו:
)ד( וַ ֵתּתַ צַּ ב אֲ חֹת ֹו מֵ ָרחֹק לְ ֵדעָ ה מַ ה יֵּעָ ֶשׂה לוֹ:
)יח( וְ י ְָדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם כִּ י אֲ נִי יְ קֹוָ ק בְּ ִה ָכּבְ ִדי בְּ פַ ְרעֹה בְּ ִרכְ בּ ֹו וּבְ פָ ָר ָשׁיו:
)ה( וַ ֵתּ ֶרד בַּ ת פַּ ְרעֹה לִ ְרחֹץ עַ ל הַ יְ אֹר וְ ַנ ֲערֹתֶ יהָ הֹלְ כֹת עַ ל יַד
הַ יְ אֹר וַ ֵתּ ֶרא אֶ ת הַ ֵתּבָ ה בְּ ת ֹו הַ סּוּף ו ִַתּ ְשׁלַח אֶ ת אֲ מָ תָ הּ
ה ֵל לִ פְ נֵי מַ חֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ ֵיּ ֶל
)יט( וַ יִּ סַּ ע מַ לְ אַ הָ אֱ ִהים הַ ֹ
ו ִַתּ ָקּחֶ הָ :
מֵ אַחֲ ֵריהֶ ם וַ יִּ סַּ ע עַ מּוּד הֶ עָ נָן ִמפְּ נֵיהֶ ם וַ ַיּ ֲעמֹד מֵ אַחֲ ֵריהֶ ם:
ֵה־נ֖עַ ר ּב ֶ ֹ֑כה ו ַּתַ חְ ֣מ ֹל עָ ֔ ָליו )כ( וַ ָיּבֹא בֵּ ין מַ חֲ נֵה ִמ ְצ ַריִ ם וּבֵ ין מַ חֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יְ ִהי הֶ עָ נָן וְ הַ ח ֶֹשׁ
)ו( ו ַּתִ פְ ּתַ ח֙ ו ַּתִ ְר ֵ ֣אהּו אֶ ת־הַ ֶּ֔ילֶד ו ְהִ ּנ ַ
וַיָּ אֶ ר אֶ ת הַ לָּיְ לָה וְ א ָק ַרב זֶ ה אֶ ל זֶ ה ָכּל הַ לָּיְ לָה:
ו ַּ֕ת ֹאמֶ ר מִ ּיַל ֵ ְ֥די ָהֽעִ ב ִ ְ֖רים זֶ ֽה:
)כא( וַיֵּ ט מ ֶֹשׁה אֶ ת יָדוֹ עַ ל הַ יָּ ם וַ יּ ֹו ֶל יְ קֹוָ ק אֶ ת הַ יָּם בְּ רוּחַ ָק ִדים
עַ זָּ ה ָכּל הַ לַּיְ לָה וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת הַ יָּם לֶחָ ָרבָ ה וַ יִּ בָּ ְקעוּ הַ מָּ יִ ם:
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א
)כב( וַ ָיּבֹאוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ ת ֹו הַ יָּם בַּ יַּבָּ ָשׁה וְ הַ מַּ יִ ם לָהֶ ם חֹמָ ה
ותרא אותו כי טוב הוא  -וחכמים אומרים :בשעה שנולד
וּמ ְשּׂמֹאלָם:
ימינָם ִ
ִמ ִ
משה  -נתמלא הבית כולו אור...ותשם בה את הילד
)כג( וַ יִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם וַ ָיּבֹאוּ אַחֲ ֵריהֶ ם כֹּל סוּס פַּ ְרעֹה ִרכְ בּ ֹו וּפָ ָר ָשׁיו
ותשם בסוף  -רבי אלעזר אומר :ים סוף ,רבי שמואל בר אֶ ל תּ ֹו הַ יָּם:
נחמני אמר :אגם ,כדכתיב+ :ישעיהו יט +קנה וסוף
)כד( וַ יְ ִהי בְּ אַ ְשׁמ ֶֹרת הַ בּ ֶֹקר וַ יּ ְַשׁ ֵקף יְ קֹוָ ק אֶ ל מַ חֲ נֵה ִמ ְצ ַריִ ם בְּ עַ מּוּד
נחמיה,
קמלו...ותשלח את אמתה ותקחה  -ר' יהודה ור'
אֵ שׁ וְ עָ נָן וַ יָּהָ ם אֵ ת מַ חֲ נֵה ִמ ְצ ָריִ ם:
חד אמר :ידה ,וחד אמר :שפחתה ...ולמאן דאמר ידה,
)כה( וַ יָּסַ ר אֵ ת אֹפַ ן מַ ְרכְּ בֹתָ יו וַ יְ נַהֲ גֵהוּ בִּ כְ בֵ דֻ ת וַ יֹּאמֶ ר ִמ ְצ ַריִ ם
ליכתוב ידה! הא קמ"ל ,דאישתרבב אישתרבובי
קוָק נִ לְ חָ ם לָהֶ ם בְּ ִמצְ ָריִ ם :פ
אָנוּסָ ה ִמפְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י יְ ֹ
...ותפתח ותראהו את הילד  -ותרא מיבעי ליה! א"ר יוסי
)כו( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה נְ טֵ ה אֶ ת י ְָד עַ ל הַ יָּ ם וְ יָשֻׁ בוּ הַ מַּ יִ ם עַ ל
ברבי חנינא :שראתה שכינה עמו...ר' חנינא בר פפא
ִמ ְצ ַריִ ם עַ ל ִרכְ בּ ֹו וְ עַ ל פָּ ָר ָשׁיו:
)כז( וַיֵּ ט מ ֶֹשׁה אֶ ת יָדוֹ עַ ל הַ יָּ ם וַ יּ ָָשׁב הַ יָּם לִ פְ נוֹת בּ ֶֹקר לְ אֵ יתָ נ ֹו
אמר :אותו היום עשרים ואחד בניסן היה ,אמרו מלאכי
ִ
וּמ ְצ ַריִ ם נ ִָסים לִ ְק ָראת ֹו וַ יְ נַעֵ ר יְ קֹוָ ק אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם בְּ ת ֹו הַ יָּם:
השרת לפני הקב"ה :רבונו של עולם ,מי שעתיד לומר
)כח( וַ יָּשֻׁ בוּ הַ מַּ יִ ם וַ יְ כַסּוּ אֶ ת הָ ֶרכֶ ב וְ אֶ ת הַ פָּ ָר ִשׁים לְ כֹל חֵ יל פַּ ְרעֹה
שירה על הים ביום זה ,ילקה ביום זה?
הַ בָּ ִאים אַחֲ ֵריהֶ ם בַּ יָּם א נ ְִשׁאַר בָּ הֶ ם עַ ד אֶ חָ ד:
)כט( וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הָ לְ כוּ בַ יַּבָּ ָשׁה בְּ ת ֹו הַ יָּם וְ הַ מַּ יִ ם לָהֶ ם חֹמָ ה
מכילתא דר"י לח – מס' דשירה פ"ד ד"ה מרכבות
וּמ ְשּׂמֹאלָם:
ימינָם ִ
ִמ ִ
ד"א מרכבות פרעה במדה שמדדו בה מדדת להם ,הן
קוָק בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמיַּד ִמ ְצ ָריִ ם וַ יּ ְַרא יִ ְשׂ ָראֵ ל
)ל( וַ יּו ַֹשׁע יְ ֹ
א
אמרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו )שם /שמות/
אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם מֵ ת עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם:
כב( אף אתה באותה מדה מדדת להם שנאמר מרכבות
)לא( וַ יּ ְַרא יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ יָּ ד הַ גְּ ֹדלָה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה יְ קֹוָ ק בְּ ִמ ְצ ַריִ ם
פרעה
וַ יִּ ְיראוּ הָ עָ ם אֶ ת יְ קֹוָ ק וַ יַּאֲ ִמינוּ בַּ יקֹוָ ק וּבְ מ ֶֹשׁה עַ בְ דּוֹ:
שמות פרק טו
)ד( מַ ְרכְּ בֹת פַּ ְרעֹה וְ חֵ יל ֹו י ָָרה בַ יָּם וּ ִמבְ חַ ר ָשׁלִ ָשׁיו טֻ בְּ עוּ בְ יַם סוּף:
שמות פרק ב
שמות פרק טו
)כב( וַ יַּסַּ ע מ ֶֹשׁה אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמיַּם סוּף וַ יּ ְֵצאוּ אֶ ל ִמ ְדבַּ ר שׁוּר וַיֵּ לְ כוּ
אתי ָל ִא ָשּׁה
)ז( וַ תֹּאמֶ ר אֲ חֹת ֹו אֶ ל בַּ ת פַּ ְרעֹה הַ אֵ ֵל וְ ָק ָר ִ
ְשׁ ֶשׁת י ִָמים בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְ א מָ צְ אוּ מָ יִ ם:
מֵ ינ ֶֶקת ִמן הָ עִ בְ ִריֹּת וְ תֵ ינִק ָל אֶ ת הַ ָיּלֶד:
)כג( וַ ָיּבֹאוּ מָ ָרתָ ה וְ א יָכְ לוּ לִ ְשׁתֹּת מַ יִ ם ִממָּ ָרה כִּ י מָ ִרים הֵ ם עַ ל
)ח( וַ תֹּאמֶ ר לָהּ בַּ ת פַּ ְרעֹה לֵכִ י וַ ֵתּ ֶל הָ עַ לְ מָ ה וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ת אֵ ם
כֵּ ן ָק ָרא ְשׁמָ הּ מָ ָרה:
הַ ָיּלֶד:
)כד( וַ יִּ נוּ הָ עָ ם עַ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר מַ ה נּ ְִשׁ ֶתּה:
שמות רבה )שנאן( פרשה א ד"ה א ,כה ותאמר
קוָק עֵ ץ וַיַּ ְשׁ ֵל אֶ ל הַ מַּ יִ ם וַיִּ ְמ ְתּקוּ
)כה( וַ יִּ ְצעַ ק אֶ ל יְ קֹוָ ק וַיּו ֵֹרהוּ יְ ֹ
וּמ ְשׁפָּ ט וְ ָשׁם נִסָּ הוּ:
הַ מָּ יִ ם ָשׁם ָשׂם ל ֹו חֹק ִ
א ,כה ותאמר אחתו אל בת פרעה ]האלך וקראתי לך
אשה מינקת מן העבריות[ )/שמות /ב'( .למה אמרה מרים )כו( וַ יֹּאמֶ ר ִאם ָשׁמוֹעַ ִתּ ְשׁמַ ע לְ קוֹל יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י וְ הַ יּ ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו
מן העבריות? וכי אסור היה למשה לינק מחלב הנוכריות? ַתּע ֲֶשׂה וְ הַ אֲ זַ נ ְָתּ לְ ִמ ְצוֹתָ יו וְ ָשׁמַ ְר ָתּ כָּ ל חֻ ָקּיו ָכּל הַ מַּ חֲ לָה אֲ ֶשׁר
ַשׂ ְמ ִתּי בְ ִמ ְצ ַריִ ם א אָ ִשׂים עָ לֶי כִּ י אֲ נִי יְ קֹוָ ק רֹפְ אֶ  :ס
לא כן תנינן :בת ישראל לא תניק בנה של נכרית ,אבל
נכרית בנה של ישראל מניקת ברשותה? אלא למה אמרה )כז( וַ ָיּבֹאוּ אֵ ילִ מָ ה וְ ָשׁם ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה עֵ ינֹת מַ יִ ם וְ ִשׁבְ עִ ים
ְתּמָ ִרים וַ יַּחֲ נוּ ָשׁם עַ ל הַ מָּ יִ ם:
כן  -לפי שהחזירתו על כל המצריות ופסל אותן .ולמה
פסלן? אמר הקב"ה :פה שעתיד לדבר עמי יינק דבר
טמא? והיינו דכתיב :את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה שמות פרק טז
גמולי מחלב עתיקי משדים )ישעיהו כח( .דבר אחר :למה )ד( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִהנְ נִ י מַ ְמ ִטיר לָכֶ ם לֶחֶ ם ִמן הַ ָשּׁמָ יִ ם
וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטוּ ְדּבַ ר יוֹם בְּ יוֹמ ֹו לְ מַ עַ ן אֲ נַסֶּ נּוּ הֲ ֵי ֵל בְּ תו ָֹר ִתי ִאם
א:
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פרשת שמות

בס"ד
פסל דדיהן? אמר הקב"ה :עתיד זה לדבר עמי ,למחר
יאמרו המצריות :זה שמדבר עם השכינה  -אני הינקתיהו.

)ה( וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי וְ הֵ כִ ינוּ אֵ ת אֲ ֶשׁר יָבִ יאוּ וְ הָ יָה ִמ ְשׁנֶה עַ ל
אֲ ֶשׁר יִ לְ ְקטוּ יוֹם יוֹם :ס
ידעְ ֶתּם כִּ י יְ קֹוָ ק
)ו( וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן אֶ ל ָכּל בְּ ֵני יִ ְשׂ ָראֵ ל עֶ ֶרב וִ ַ
הו ִֹציא אֶ ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
)ז( וּב ֶֹקר ְוּר ִאיתֶ ם אֶ ת כְּ בוֹד יְ קֹוָ ק בְּ ָשׁ ְמע ֹו אֶ ת ְתּ ֻלנֹּתֵ יכֶ ם עַ ל יְ קֹוָ ק
וְ נ ְַחנוּ מָ ה כִּ י >תלונו< תַ לִּ ינוּ עָ לֵינוּ:
קוָק לָכֶ ם בָּ עֶ ֶרב בָּ ָשׂר לֶאֱ כֹל וְ לֶחֶ ם בַּ בּ ֶֹקר
)ח( וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה בְּ תֵ ת יְ ֹ
לִ ְשׂבֹּעַ בִּ ְשׁמֹעַ יְ קֹוָ ק אֶ ת ְתּ ֻלנֹּתֵ י ֶכם אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם מַ לִּ ינִם עָ לָיו וְ נ ְַחנוּ
מָ ה א עָ לֵינוּ ְת ֻלנֹּתֵ י ֶכם כִּ י עַ ל יְ קֹוָ ק
שמות פרק יט
)י( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה ֵל אֶ ל הָ עָ ם וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּם הַ יּוֹם וּמָ חָ ר
וְ כִ בְּ סוּ ִשׂ ְמ תָ ם:

שמות פרק ב
)י( וַ יִּ גְ ַדּל הַ ֶיּלֶד וַ ְתּבִ אֵ הוּ לְ בַ ת פַּ ְרעֹה וַ יְ ִהי לָהּ לְ בֵ ן וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמ ֹו
יתהוּ:
מ ֶֹשׁה וַ תֹּאמֶ ר כִּ י ִמן הַ מַּ יִ ם ְמ ִשׁ ִ
מ ֶשׁה וַ יֵּצֵ א אֶ ל אֶ חָ יו וַ יּ ְַרא
)יא( וַ יְ ִהי בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וַ יִּ גְ ַדּל ֹ
בְּ ִסבְ תָ ם וַ יּ ְַרא ִאישׁ ִמ ְצ ִרי מַ כֶּ ה ִאישׁ עִ בְ ִרי מֵ אֶ חָ יו

שמות פרק כ
)יז( וַ ַיּ ֲעמֹד הָ עָ ם מֵ ָרחֹק וּמ ֶֹשׁה נִ גַּשׁ אֶ ל הָ ע ֲָרפֶ ל אֲ ֶשׁר ָשׁם
הָ אֱ ִהים:

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב
ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור  -א"ר יוחנן משום ר'
שמעון בן יוחי :מלמד ,שירדה לרחוץ מגלולי אביה

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב
רבי אחא בר חנינא אמר :אותו היום ששה בסיון היה,
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה :רבש"ע ,מי שעתיד
לקבל תורה מהר סיני ביום זה ,ילקה ביום זה?
שמות רבה )שנאן( פרשה א ד"ה א ,כו ויגדל
א ,כו ויגדל הילד )/שמות /ב'( .כ"ד חדשים הניקתו ואת
אמרת ויגדל הילד? אלא שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ
שמות רבה )שנאן( פרשה א ד"ה א ,כו ותביאהו
א ,כו ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן )/שמות /ב'(.
היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת אותו כאילו הוא בנה
ולא היתה מוציאתו מפלטרין של מלך ,ולפי שהיה יפה
היו הכל מוציאין אותו ומתאוים לראותו .מי שהיה רואהו
לא היה מעביר עיניו מעליו .והיה פרעה נוטלו ומחבקו
והוא נוטל כתרו של פרעה מעל ראשו ונותנו על ראשו,
כמו שעתיד לעשות לו כשיהיה גדול.

שמות פרק ב
)א( וַ ֵיּ ֶל ִאישׁ ִמבֵּ ית לֵוִ י וַ יִּ ַקּח אֶ ת בַּ ת לֵוִ י:
)יא( וַ יְ ִהי בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וַ יִּ גְ ַדּל מ ֶֹשׁה וַ יֵּצֵ א אֶ ל אֶ חָ יו וַ יּ ְַרא
בְּ ִסבְ תָ ם וַ יּ ְַרא ִאישׁ ִמ ְצ ִרי מַ ֶכּה ִאישׁ עִ בְ ִרי מֵ אֶ חָ יו:
)יב( וַ יִּ פֶ ן כֹּה וָ כֹה וַ יּ ְַרא כִּ י אֵ ין ִאישׁ וַיַּ אֶ ת הַ ִמּצְ ִרי וַ יִּ ְט ְמנֵהוּ
בַּ חוֹל:

שמות פרק ב
)יד( וַ יֹּאמֶ ר ִמי ָשׂ ְמ לְ ִאישׁ ַשׂר וְ שֹׁפֵ ט עָ לֵינוּ הַ לְ הָ ְר ֵגנִי אַ ָתּה
ירא מ ֶֹשׁה ַויֹּאמַ ר אָכֵן נו ַֹדע
אֹמֵ ר כַּאֲ ֶשׁר הָ ַרגְ ָתּ אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרי וַ יִּ ָ
הַ ָדּבָ ר:
)טו( וַ יִּ ְשׁמַ ע פַּ ְרעֹה אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה וַ יְ בַ ֵקּשׁ לַהֲ רֹג אֶ ת מ ֶֹשׁה
וַיִּ בְ ַרח מ ֶֹשׁה ִמ ְפּנֵי פַ ְרעֹה וַיֵּ ֶשׁב בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְדיָן וַ יּ ֵֶשׁב עַ ל הַ בְּ אֵ ר:

שמות פרק כד
)א( וְ אֶ ל מ ֶֹשׁה אָמַ ר ֲעלֵה אֶ ל יְ קֹוָ ק אַ ָתּה וְ אַהֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ בִ יהוּא
וְ ִשׁבְ עִ ים ִמזִּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתֶ ם מֵ ָרחֹק:
ֹשׁה לְ בַ דּוֹ אֶ ל יְ קֹוָ ק וְ הֵ ם א יִ גָּשׁוּ וְ הָ עָ ם א ַיעֲלוּ עִ מּוֹ:
)ב( וְ נִ גַּשׁ מ ֶ
שמות פרק לג
)ד( וַ יִּ ְשׁמַ ע הָ עָ ם אֶ ת הַ ָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּ ה וַ יִּ ְתאַ בָּ לוּ וְ א ָשׁתוּ ִאישׁ עֶ ְדיוֹ
עָ לָיו:
)ה( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה אֱ מֹר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אַ ֶתּם עַ ם ְק ֵשׁה
יתי וְ עַ ָתּה הו ֵֹרד עֶ ְדיְ מֵ עָ ֶלי
ע ֶֹרף ֶרגַע אֶ חָ ד אֶ ֱעלֶה בְ ִק ְרבְּ וְ כִ לִּ ִ
וְ אֵ ְדעָ ה מָ ה אֶ ע ֱֶשׂה ָלּ :
)ו( וַ יִּ ְתנ ְַצּלוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת עֶ ְדיָם מֵ הַ ר חו ֵֹרב:
שמות פרק לד
וּשׁנֵי ֻלחֹת הָ עֵ דֻ ת בְּ יַד מ ֶֹשׁה
)כט( וַ יְ ִהי בְּ ֶר ֶדת מ ֶֹשׁה מֵ הַ ר ִסינַי ְ
בְּ ִר ְדתּ ֹו ִמן הָ הָ ר וּמ ֶֹשׁה א י ַָדע כִּ י ָק ַרן עוֹר פָּ נָיו בְּ ַדבְּ ר ֹו ִאתּוֹ:
)ל( וַ יּ ְַרא אַהֲ רֹן וְ ָכל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת מ ֶֹשׁה וְ ִהנֵּה ָק ַרן עוֹר פָּ נָיו
וַ יִּ ְיראוּ ִמגּ ֶֶשׁת אֵ לָיו:
)לא( וַ יִּ ְק ָרא אֲ לֵהֶ ם מ ֶֹשׁה וַ יָּשֻׁ בוּ אֵ לָיו אַהֲ רֹן וְ כָ ל הַ נּ ְִשׂ ִאים בָּ עֵ ָדה
וַ יְ ַדבֵּ ר מ ֶֹשׁה אֲ לֵהֶ ם:
)לב( וְ אַחֲ ֵרי כֵ ן נִגְּ שׁוּ כָּ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יְ צַ וֵּ ם אֵ ת ָכּל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְ קֹוָ ק
ִאתּ ֹו בְּ הַ ר ִסינָי:
)לג( וַ יְ כַ ל מ ֶֹשׁה ִמ ַדּבֵּ ר ִא ָתּם וַ יִּ ֵתּן עַ ל פָּ נָיו מַ ְסוֶ ה:
)לד( וּבְ בֹא מ ֶֹשׁה לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק לְ ַדבֵּ ר ִאתּ ֹו י ִָסיר אֶ ת הַ מַּ ְסוֶ ה עַ ד
צֵ את ֹו וְ יָצָ א וְ ִדבֶּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֵ ת אֲ ֶשׁר יְ צֻוֶּ ה:
)לה( וְ ָראוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ְפּנֵי מ ֶֹשׁה כִּ י ָק ַרן עוֹר ְפּנֵי מ ֶֹשׁה וְ הֵ ִשׁיב
מ ֶֹשׁה אֶ ת הַ מַּ ְסוֶ ה עַ ל פָּ נָיו עַ ד בֹּא ֹו לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ:
שמות פרק לב
אָספוּ
)כו( וַ ַיּ ֲעמֹד מ ֶֹשׁה בְּ ַשׁעַ ר הַ מַּ חֲ נֶה וַ יֹּאמֶ ר ִמי לַיקֹוָ ק אֵ לָי וַיֵּ ְ
אֵ לָיו כָּ ל בְּ נֵי לֵוִ י:
)כז( וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם כֹּה אָמַ ר יְ קֹוָ ק אֱ הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ִשׂימוּ ִאישׁ חַ ְרבּוֹ
אָחיו
ָשׁעַ ר בַּ מַּ חֲ נֶה וְ ִה ְרגוּ ִאישׁ אֶ ת ִ
עַ ל יְ ֵרכוֹ עִ בְ רוּ וָשׁוּבוּ ִמ ַשּׁעַ ר ל ַ
וְ ִאישׁ אֶ ת ֵרעֵ הוּ וְ ִאישׁ אֶ ת ְקרֹבוֹ:
)כח( וַ ַיּעֲשׂוּ בְ נֵי לֵוִ י כִּ ְדבַ ר מ ֶֹשׁה וַ יִּ פֹּל ִמן הָ עָ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ ְשׁ ֶשׁת
אַלְ פֵ י ִאישׁ:
אָחיו
)כט( וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה ִמלְ אוּ י ְֶד ֶכם הַ יּ ֹום לַיקֹוָק כִּ י ִאישׁ בִּ בְ נ ֹו וּבְ ִ
וְ לָתֵ ת ֲעלֵיכֶ ם הַ יּוֹם בְּ ָר ָכה:
במדבר פרק יד
)כו( וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן לֵאמֹר:
)כז( עַ ד מָ תַ י לָעֵ ָדה הָ ָרעָ ה הַ זֹּאת אֲ ֶשׁר הֵ מָּ ה מַ לִּ ינִים עָ לָי אֶ ת
ְתּלֻנּוֹת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֵ מָּ ה מַ לִּ ינִים עָ לַי שָׁ מָ עְ ִתּי:
)כח( אֱ מֹר אֲ לֵהֶ ם חַ י אָנִי נְאֻ ם יְ קֹוָ ק ִאם א כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ֶתּם בְּ אָזְ נָי
ֵכּן אֶ ע ֱֶשׂה ָלכֶם:
6
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בס"ד

)כט( בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה יִ פְּ לוּ פִ גְ ֵרי ֶכם וְ ָכל פְּ קֻ ֵדיכֶם לְ ָכל ִמ ְספַּ ְרכֶם ִמבֶּ ן
עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָמָ עְ לָה אֲ ֶשׁר הֲ לִ ינֹתֶ ם עָ לָי:
מדרש תנחומא )בובר( פרשת וארא סימן יז
אתי אֶ ת י ִָדי לְ ַשׁכֵּ ן אֶ ְתכֶ ם
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ָָשׂ ִ
)ל( ִאם אַ ֶתּם ָתּבֹאוּ אֶ ל הָ ֶ
אמר ר' יהודה הלוי בר' שלום היה משה אומר לפני
בָּ הּ כִּ י ִאם כָּ לֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן:
הקב"ה רבונו של עולם מפני מה זאת האומה
יאתי אֹתָ ם וְ י ְָדעוּ אֶ ת
)לא( וְ טַ פְּ ֶכם אֲ ֶשׁר אֲ מַ ְר ֶתּם לָבַ ז יִ ְהיֶה וְ הֵ בֵ ִ
משתעבדת ,שבעים אומות יש בעולם ואינן משועבדות
אַס ֶתּם בָּ הּ:
אָרץ אֲ ֶשׁר ְמ ְ
הָ ֶ
אלא האומה הזאת בלבד ,אכן נודע החטא הזאת,
)לב( וּפִ גְ ֵריכֶ ם אַ ֶתּם יִ פְּ לוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה:
חנם
כדכתיב אכן נודע הדבר )שמות ב יד( ,שלא על
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה וְ נ ְָשׂאוּ אֶ ת
)לג( וּבְ נֵיכֶ ם יִ ְהיוּ ר ִֹעים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְ
אתם משתעבדים ,מה עשה משה ,ויברח משה מפני
תּם ִפּגְ ֵריכֶ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
זְ נוּתֵ יכֶ ם עַ ד ֹ
פרעה והלך לו למדין אצל יתרו.
אַרבָּ עִ ים יוֹם יוֹם
אָרץ ְ
)לד( בְּ ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר ַתּ ְר ֶתּם אֶ ת הָ ֶ
ידעְ ֶתּם אֶ ת
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה וִ ַ
ל ַָשּׁנָה יוֹם ל ַָשּׁנָה ִתּ ְשׂאוּ אֶ ת ֲע ֹונֹתֵ יכֶ ם ְ
נוּאָתי:
ִ
ְתּ
רש"י שמות פרק ב פסוק יד
ויירא משה  -כפשוטו .ומדרשו דאג לו על שראה בישראל )לה( אֲ נִי יְ קֹוָ ק ִדּבַּ ְר ִתּי ִאם א זֹאת אֶ ע ֱֶשׂה לְ ָכל הָ עֵ ָדה הָ ָרעָ ה
הַ זֹּאת הַ נּוֹעָ ִדים עָ לָי בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה יִ ַתּמּוּ וְ ָשׁם יָמֻ תוּ:
רשעים דלטורין ,אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל:
אָרץ וַ יָּשֻׁ בוּ >וילונו<
)לו( וְ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ָשׁלַח מֹשֶׁ ה לָתוּר אֶ ת הָ ֶ
אָרץ:
וַיַּ לִּ ינוּ עָ לָיו אֶ ת כָּ ל הָ עֵ ָדה לְ הוֹצִ יא ִדבָּ ה עַ ל הָ ֶ
שמות רבה )שנאן( פרשה א ד"ה א ,ל ויאמר
אָרץ ָרעָ ה בַּ מַּ גֵּפָ ה לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק:
)לז( וַ ָיּמֻ תוּ הָ אֲ נ ִָשׁים מו ִֹצאֵ י ִדבַּ ת הָ ֶ
א ,ל ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו )/שמות /ב'(.
)לח( וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן וְ ָכלֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה חָ יוּ ִמן הָ אֲ נ ִָשׁים הָ הֵ ם הַ הֹלְ כִ ים
אָרץ:
ר' יהודה אמר :בן עשרים שנה היה משה באותה שעה .לָתוּר אֶ ת הָ ֶ
אמרו לו :עדיין אין אתה ראוי להיות שר ושופט עלינו שבן
מ' לבינה .ר' נחמיה אומר :בן מ' שנה היה ,אמרו לו:
ודאי שאתה איש ,אבל אין אתה ראוי להיות שר ושופט
עלינו .רבנן אמרי :אמרו לו  -והלא בנה של יוכבד אתה
ואיך קורין אותך בנה של בת פרעה? ואתה מבקש להיות
שר ושופט עלינו? נודיע עליך מה שעשית למצרי.
שמות פרק ז
מנִים ָשׁנָה
וּשׁ ֹ
)ז( וּמ ֶֹשׁה בֶּ ן ְשׁמֹנִ ים ָשׁנָה וְ אַהֲ רֹן בֶּ ן ָשׁ שׁ ְ
בְּ דַ בְּ ָרם אֶ ל פַּ ְרעֹה:
שמות פרק ב
)יג( וַ יֵּצֵ א בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִי וְ ִהנֵּה ְשׁנֵי אֲ נ ִָשׁים עִ בְ ִרים נִ צִּ ים וַ יֹּאמֶ ר
ל ָָר ָשׁע לָמָּ ה תַ כֶּה ֵרעֶ :
)יד( וַ יֹּאמֶ ר ִמי ָשׂ ְמ לְ ִאישׁ ַשׂר וְ שֹׁפֵ ט עָ לֵינוּ הַ לְ הָ ְר ֵגנִי אַ ָתּה אֹמֵ ר
ַכּאֲ ֶשׁר הָ ַרגְ ָתּ אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרי וַ יִּ ָ
ירא מ ֶֹשׁה וַ יֹּאמַ ר אָכֵן נו ַֹדע הַ ָדּבָ ר:
)טו( וַ יִּ ְשׁמַ ע פַּ ְרעֹה אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה וַ יְ בַ ֵקּשׁ לַהֲ רֹג אֶ ת מ ֶֹשׁה
וַ יִּ בְ ַרח מ ֶֹשׁה ִמפְּ נֵי פַ ְרעֹה וַ יּ ֵֶשׁב בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְדיָן וַ יּ ֵֶשׁב עַ ל הַ בְּ אֵ ר
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סד עמוד ב
ורבנן מאי טעמייהו? קסברי :הנהו מי מייתי? והא אמר ר'
יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי :כל מקום שנאמר נצים
ונצבים  -אינן אלא דתן ואבירם!
מדרש תנחומא )ורשא( פרשת קרח סימן ח
שנו רבותינו ארבעה נקראו רשעים אלו הן הפושט ידו
לחבירו להכותו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע שנאמר
)שמות ב( ויאמר לרשע למה תכה רעך הכית לא נאמר
אלא תכה ,והלוה ואינו משלם שנאמר )תהלים לז( לוה
רשע ולא ישלם ,ומי שיש בו עזות פנים ואינו מתבייש
לפני מי שגדול ממנו שנאמר )משלי כא( העז איש רשע
בפניו ,ומי שהוא בעל מחלוקת שנאמר סורו נא מעל
אהלי האנשים הרשעים ,ושניהם היו בדתן ואבירם עזות
פנים ומחלוקת
שמות פרק ד
)יט( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה בְּ ִמ ְדיָן ֵל שֻׁ ב ִמ ְצ ָריִ ם כִּ י מֵ תוּ כָּ ל
הָ אֲ נ ִָשׁים הַ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ת נ ְַפ ֶשׁ :
)כ( וַ יִּ ַקּח מ ֶֹשׁה אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו וְ אֶ ת בָּ נָיו וַ יּ ְַרכִּ בֵ ם עַ ל הַ חֲ מֹר וַ יָּשָׁ ב
אַרצָ ה ִמ ְצ ָריִ ם וַ יִּ ַקּח מ ֶֹשׁה אֶ ת מַ טֵּ ה הָ אֱ ִהים בְּ יָדוֹ:
ְ

במדבר פרק טז
ירם בְּ נֵי אֱ לִ יאָב
)א( וַ יִּ ַקּח ק ַֹרח בֶּ ן יִ ְצהָ ר בֶּ ן ְקהָ ת בֶּ ן לֵוִ י וְ דָ תָ ן וַאֲ בִ ָ
וְ אוֹן בֶּ ן פֶּ לֶת בְּ נֵי ְראוּבֵ ן:
)ב( וַ יָּקֻ מוּ לִ פְ נֵי מ ֶֹשׁה וַ אֲ נ ִָשׁים ִמבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתָ יִ ם
נ ְִשׂיאֵ י עֵ ָדה ְק ִראֵ י מוֹעֵ ד אַנ ְֵשׁי ֵשׁם:
ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ ם ַרב לָכֶ ם כִּ י כָ ל הָ עֵ ָדה
)ג( וַ יִּ ָקּהֲ לוּ עַ ל מ ֶֹשׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן ַויּ ְ
ֻכּלָּם ְקד ִֹשׁים וּבְ תוֹכָ ם יְ ֹ
קוָק
קוָק וּמַ דּוּעַ ִתּ ְתנ ְַשּׂאוּ עַ ל ְקהַ ל יְ ֹ
במדבר פרק טז
ֹאמרוּ א ַנ ֲעלֶה:
ירם בְּ נֵי אֱ לִ יאָב וַ יּ ְ
)יב( וַ יִּ ְשׁלַח מ ֶֹשׁה לִ ְקרֹא לְ ָדתָ ן וְ לַאֲ בִ ָ
)יג( הַ ְמעַ ט כִּ י הֶ עֱלִ יתָ נוּ מֵ אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ לַהֲ ִמיתֵ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר

כִּ י ִת ְשׂ ָתּ ֵרר עָ לֵינוּ גַּם ִה ְשׂ ָתּ ֵרר:
)יד( אַף א אֶ ל אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ הֲ בִ יאֹתָ נוּ וַ ִתּ ֶתּן לָנוּ נַחֲ לַת
ָשׂ ֶדה וָ כ ֶָרם הַ עֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָשׁים הָ הֵ ם ְתּנ ֵַקּר א ַנ ֲעלֶה:
)טו( וַ יִּ חַ ר לְ מ ֶֹשׁה ְמאֹד וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל יְ קֹוָ ק אַל ֵתּפֶ ן אֶ ל ִמנְחָ תָ ם א
אתי וְ א הֲ ֵרע ִֹתי אֶ ת אַחַ ד מֵ הֶ ם:
חֲ מוֹר אֶ חָ ד מֵ הֶ ם נ ָָשׂ ִ

במדבר פרק טז
ִ
מִ
בִ
ַ
מִ
ירם ּסָ ֑ביב ו ְדָ תָ֨ ן
)כז( וַּיֵעָ ֗לּו מֵ ַ ֧על ׁשְ ּכ ֛
תן וַאֲ ָ ֖
ַן־ק ֹרח ָּד ָ ֥
ֵיהם ו ְטַ ָּפֽם:
ו ַאֲ ב ָ ֜
יהם ּו ְבנ ֶ ֖
ִירם יָצ ְ֣אּו נִ ָּצ ִ֗בים ּ֚פֶ תַ ח ָאֽהֳ לֵיהֶ֔ ם ּונְׁשֵ ֶ ֥
ַֹּלתֹו לְדַ ֵּ֕בר ֵ ֥את ּכָל־הַ ּדְ ב ִ ָ֖רים הָ ֵ ֑אּלֶה ו ַּתִ ּב ַ ָ֥קע
)לא( וַי ְהִ ֙י ְּככ ֔
יהֽם:
הָ אֲ דָ ָ ֖מה אֲ ֶ ׁ֥שר ּתַ חְ ּתֵ ֶ
7
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בס"ד
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סד עמוד ב
אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי :כל מקום שנאמר
נצים ונצבים  -אינן אלא דתן ואבירם! אלא אמר ר"ל:
שירדו מנכסיהן .אריב"ל :כל אדם שאין לו בנים חשוב
כמת ,שנאמר :הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי; ותניא,
ארבעה חשובין כמת :עני ,ומצורע ,וסומא ,ומי שאין לו
בנים ,עני  -דכתיב :כי מתו כל האנשים...
רש"י שמות פרשת שמות פרק ד פסוק יט
)יט( כי מתו כל האנשים  -מי הם ,דתן ואבירם .חיים היו,
אלא שירדו מנכסיהם,ג והעני חשוב כמת:

שמות פרק ד
)כד( וַ יְ ִהי בַ ֶדּ ֶר בַּ מָּ לוֹן וַ יִּ פְ גְּ ֵשׁהוּ יְ קֹוָ ק וַ יְ בַ ֵקּשׁ הֲ ִמיתוֹ:
)כה( ו ִַתּ ַקּח צִ פּ ָֹרה צֹר ו ִַתּכְ רֹת אֶ ת עָ ְרלַת בְּ נָהּ וַ ַתּגַּע לְ ַרגְ לָיו
וַ תֹּאמֶ ר כִּ י חֲ תַ ן ָדּ ִמים אַ ָתּה לִ י:
אָמ ָרה חֲ תַ ן ָדּ ִמים לַמּוּ ת:
)כו( וַ יִּ ֶרף ִממֶּ נּוּ אָז ְ

פרשת שמות
יהם ו ֵ ְ֤את
)לב( ו ַּתִ פְ ַ ּ֤תח הָ ָ֙א ֶר ֙ץ אֶ ת־ּפִ֔ יהָ ו ַּתִ ב ַ ְ֥לע א ָ ֹ֖תם ו ְאֶ ת־ּבָּתֵ ֶ ֑
ם אֲ ֶ ׁ֣שר ל ְ֔ק ֹ ַרח ו ֵ ְ֖את ּכָל־ הָ ֲרכּֽוׁש:
ּכָל־הָ ָאדָ ֙
ׁשר לָ ֶה֛ם חַ ּיִ ֖ים ׁשְ ֑א ֹלָ ה וַּתְ ַכ֤ס עֲ לֵ יהֶ ֙ם
)לג( וַ ֵּ֨י ְר ֜דּו ֵה֣ם וְכָל־אֲ ֶ ֥
הָ אָ֔ ֶרץ וַּי ֹאב ְ֖דּו מִ ּ֥תֹוְך הַ ּקָ ָה ֽל:
במדבר פרק כו
קוּדי מ ֶֹשׁה וְ אֶ לְ עָ זָ ר הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר פָּ ְקדוּ אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
)סג( אֵ לֶּה פְּ ֵ
בְּ עַ ְרבֹת מוֹאָב עַ ל י ְַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ:
קוּדי מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר פָּ ְקדוּ
)סד( וּבְ אֵ לֶּה א הָ יָה ִאישׁ ִמפְּ ֵ
אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי:
)סה( כִּ י אָמַ ר יְ קֹוָ ק לָהֶ ם מוֹת יָמֻ תוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְ א נוֹתַ ר מֵ הֶ ם ִאישׁ
כִּ י ִאם ָכּלֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן:
יהושע פרק ה
)ד( וְ זֶ ה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר מָ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ָכּל הָ עָ ם הַ יֹּצֵ א ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם הַ זְּ כָ ִרים
כֹּל אַנְ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה מֵ תוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר בַּ ֶדּ ֶר בְּ צֵ אתָ ם ִמ ִמּצְ ָריִ ם:
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה הָ לְ כוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר עַ ד תֹּם כָּ ל הַ גּוֹי
)ו( כִּ י ְ
אַנְ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה הַ יֹּצְ ִאים ִמ ִמּצְ ַריִ ם אֲ ֶשׁר א ָשׁ ְמעוּ בְּ קוֹל יְ קֹוָ ק
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ע
אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ע יְ קֹוָ ק לָהֶ ם לְ בִ לְ ִתּי הַ ְראוֹתָ ם אֶ ת הָ ֶ
יְ קֹוָ ק לַאֲ בוֹתָ ם לָתֶ ת לָנוּ אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ:
יהושע פרק ד
)ח( וַ ַיּעֲשׂוּ ֵכן בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוֹשֻׁ עַ וַ יִּ ְשׂאוּ ְשׁ ֵתּי עֶ ְשׂ ֵרה
אֲ בָ נִים ִמתּ ֹו הַ יּ ְַר ֵדּן כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ לְ ִמ ְספַּ ר ִשׁבְ טֵ י
בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיַּ עֲבִ רוּם עִ מָּ ם אֶ ל הַ מָּ לוֹן וַיַּ נִּ חוּם ָשׁם
יהושע פרק ה
)ב( בָּ עֵ ת הַ ִהיא אָמַ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ע ֲֵשׂה לְ חַ ְרבוֹת צ ִֻרים וְ שׁוּב
מֹל אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ֵשׁנִית:
)ג( וַיַּ עַ שׂ לוֹ יְ הוֹשֻׁ עַ חַ ְרבוֹת צ ִֻרים וַיָּ מָ ל אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל גִּ בְ עַ ת
הָ ע ֲָרלוֹת:
)ד( וְ זֶ ה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר מָ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ָכּל הָ עָ ם הַ יֹּצֵ א ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם הַ זְּ כָ ִרים
כֹּל אַנְ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה מֵ תוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר בַּ ֶדּ ֶר בְּ צֵ אתָ ם ִמ ִמּצְ ָריִ ם:
)ה( כִּ י מֻ לִ ים הָ יוּ ָכּל הָ עָ ם הַ יּ ְֹצ ִאים וְ כָ ל הָ עָ ם הַ יִּ ִדים בַּ ִמּ ְדבָּ ר
בַּ ֶדּ ֶר בְּ צֵ אתָ ם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם א מָ לוּ:
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה הָ לְ כוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר עַ ד תֹּם כָּ ל הַ גּוֹי
)ו( כִּ י ְ
אַנְ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ מָ ה הַ יֹּצְ ִאים ִמ ִמּצְ ַריִ ם אֲ ֶשׁר א ָשׁ ְמעוּ בְּ קוֹל יְ קֹוָ ק
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ע
אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ע יְ קֹוָ ק לָהֶ ם לְ בִ לְ ִתּי הַ ְראוֹתָ ם אֶ ת הָ ֶ
יְ קֹוָ ק לַאֲ בוֹתָ ם לָתֶ ת לָנוּ אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ:
)ז( וְ אֶ ת בְּ נֵיהֶ ם הֵ ִקים ַתּ ְח ָתּם אֹתָ ם מָ ל יְ הוֹשֻׁ עַ כִּ י ע ֲֵרלִ ים הָ יוּ כִּ י
א מָ לוּ אוֹתָ ם בַּ ָדּ ֶר :
)ח( וַ יְ ִהי ַכּאֲ ֶשׁר ַתּמּוּ כָל הַ גּוֹי לְ ִהמּוֹל וַ יּ ְֵשׁבוּ תַ ְח ָתּם בַּ מַּ חֲ נֶה עַ ד חֲ יוֹתָ ם:
)ט( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ הַ יּוֹם גַּלּו ִֹתי אֶ ת חֶ ְרפַּ ת ִמצְ ַריִ ם

מֵ ֲעלֵיכֶ ם וַ יִּ ְק ָרא ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא גִּ לְ גָּל עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר יוֹם
)י( וַיַּ חֲ נוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ גִּ לְ גָּל וַיַּ עֲשׂוּ אֶ ת הַ פֶּ ַסח בְּ ְ
ַלח ֶֹדשׁ בָּ עֶ ֶרב בְּ עַ ְרבוֹת יְ ִריחוֹ:
אָרץ ִממָּ חֳ ַרת הַ פֶּ סַ ח מַ צּוֹת וְ ָקלוּי בְּ עֶ צֶ ם
)יא( וַ יֹּאכְ לוּ מֵ עֲבוּר הָ ֶ
הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
אָרץ וְ א הָ יָה עוֹד
)יב( וַ יִּ ְשׁבֹּת הַ מָּ ן ִממָּ חֳ ָרת ְבּאָכְ לָם מֵ עֲבוּר הָ ֶ
לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מָ ן וַ יֹּאכְ לוּ ִמ ְתּבוּאַת אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן בַּ ָשּׁנָה הַ ִהיא :ס
)יג( וַ יְ ִהי בִּ ְהיוֹת יְ הוֹשֻׁ עַ בִּ ִיריח ֹו וַ יִּ ָשּׂא עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִהנֵּה ִאישׁ עֹמֵ ד
לְ נֶגְ דּ ֹו וְ חַ ְרבּ ֹו ְשׁלוּפָ ה בְּ יָד ֹו וַ ֵיּ ֶל יְ הוֹשֻׁ עַ אֵ לָיו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו הֲ לָנוּ אַ ָתּה
ִאם לְ צָ ֵרינוּ:
אתי וַ יִּ פֹּל יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ל
)יד( וַ יֹּאמֶ ר א כִּ י אֲ נִי ַשׂר ְצבָ א יְ קֹוָ ק עַ ָתּה בָ ִ
פָּ נָיו אַ ְרצָ ה וַ יִּ ְשׁ ָתּחוּ וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו מָ ה אֲ ֹדנִי ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל עַ בְ דּוֹ:
)טו( וַ יֹּאמֶ ר ַשׂר ְצבָ א יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ַשׁל נַעַ לְ מֵ עַ ל ַרגְ ֶל כִּ י
הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עֹמֵ ד עָ לָיו ק ֶֹדשׁ הוּא וַ יַּעַ שׂ יְ הוֹשֻׁ עַ ֵכּן:
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)כז( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל אַהֲ רֹן ֵל לִ ְק ַראת מ ֶֹשׁה הַ ִמּ ְדבָּ ָרה וַ ֵיּ ֶל וַ יִּ פְ גְּ ֵשׁהוּ בְּ הַ ר
הָ אֱ ִהים וַ יִּ ַשּׁק לוֹ:
אתֹת
)כח( וַ ַיּגֵּד מ ֶֹשׁה לְ אַהֲ רֹן אֵ ת כָּ ל ִדּבְ ֵרי יְ קֹוָ ק אֲ ֶשׁר ְשׁלָח ֹו וְ אֵ ת כָּ ל הָ ֹ
אֲ ֶשׁר ִצוָּ הוּ:
אַספוּ אֶ ת כָּ ל זִ ְקנֵי בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)כט( וַיֵּ ֶל מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן וַיַּ ְ
אתֹת
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה וַיַּ עַ שׂ הָ ֹ
)ל( וַיְ דַ בֵּ ר אַהֲ רֹן אֵ ת כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְ ֹ
לְ עֵ ינֵי הָ עָ ם:
)לא( וַיַּ אֲ מֵ ן הָ עָ ם וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כִּ י פָ ַקד יְ ֹ
קוָק אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ כִ י ָראָה אֶ ת עָ נְ יָם
וַיִּ ְקּדוּ וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ:
שמות פרק ה
קוָק אֱ הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל
ֹאמרוּ אֶ ל פַּ ְרעֹה כֹּה אָמַ ר יְ ֹ
)א( וְ אַחַ ר בָּ אוּ מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן ַויּ ְ
ַשׁלַּח אֶ ת עַ ִמּי וְ ָיחֹגּוּ לִ י בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
)ב( וַ יֹּאמֶ ר פַּ ְרעֹה ִמי יְ קֹוָ ק אֲ ֶשׁר אֶ ְשׁמַ ע בְּ קֹל ֹו לְ ַשׁלַּח אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל א י ַָדעְ ִתּי
אֶ ת יְ קֹוָ ק וְ גַם אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל א אֲ ַשׁלֵּחַ :
ֹאמרוּ אֱ הֵ י הָ עִ בְ ִרים נ ְִק ָרא עָ לֵינוּ ֵנלֲכָה נָּא ֶדּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים בַּ ִמּ ְדבָּ ר
)ג( וַ יּ ְ
וְ נִזְ בְּ חָ ה לַיקֹוָ ק אֱ הֵ ינוּ פֶּ ן יִ פְ גָּעֵ נוּ בַּ ֶדּבֶ ר א ֹו בֶ חָ ֶרב:
)ד( ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם מֶ ֶל ִמצְ ַריִ ם לָמָּ ה מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן ַתּ ְפ ִריעוּ אֶ ת הָ עָ ם
ֲשׂיו לְ כוּ לְ ִסבְ תֵ יכֶ ם:
ִממַּ ע ָ
אָרץ וְ ִה ְשׁבַּ ֶתּם אֹתָ ם ִמ ִסּבְ תָ ם:
)ה( ַויֹּאמֶ ר פַּ ְרעֹה הֵ ן ַרבִּ ים עַ ָתּה עַ ם הָ ֶ
)ו( וַיְ צַ ו פַּ ְרעֹה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת הַ נֹּגְ ִשׂים בָּ עָ ם וְ אֶ ת שׁ ְֹט ָריו לֵאמֹר:
ֹאספוּן לָתֵ ת ֶתּבֶ ן לָעָ ם לִ לְ בֹּן הַ לְּ בֵ נִ ים כִּ ְתמוֹל ִשׁלְ שֹׁם הֵ ם יֵלְ כוּ
)ז( א ת ִ
וְ ק ְֹשׁשׁוּ לָהֶ ם ֶתּבֶ ן:
)ח( וְ אֶ ת מַ ְת ֹכּנֶת הַ לְּ בֵ נִ ים אֲ ֶשׁר הֵ ם ע ִֹשׂים ְתּמוֹל ִשׁלְ שֹׁם ָתּ ִשׂימוּ ֲעלֵיהֶ ם
א ִתגְ ְרעוּ ִממֶּ נּוּ כִּ י נִ ְר ִפּים הֵ ם עַ ל כֵּן הֵ ם ֹצע ֲִקים לֵאמֹר נֵלְ כָ ה נִ זְ בְּ חָ ה
לֵא הֵ ינוּ:
)ט( ִתּכְ בַּ ד הָ ֲעב ָֹדה עַ ל הָ אֲ נ ִָשׁים וְ ַיעֲשׂוּ בָ הּ וְ אַל יִ ְשׁעוּ בְּ ִדבְ ֵרי ָשׁ ֶקר:
ֹאמרוּ אֶ ל הָ עָ ם לֵאמֹר כֹּה אָמַ ר פַּ ְרעֹה אֵ י ֶננִּי
)י( וַ יּ ְֵצאוּ נֹגְ ֵשׂי הָ עָ ם וְ שׁ ְֹט ָריו וַ יּ ְ
נֹתֵ ן לָכֶ ם ֶתּבֶ ן:
)יא( אַ ֶתּם לְ כוּ ְקחוּ ָלכֶם ֶתּבֶ ן מֵ אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָ אוּ כִּ י אֵ ין נִגְ ָרע מֵ ֲעב ַֹד ְתכֶם ָדּבָ ר:
)יב( וַ יָּפֶ ץ הָ עָ ם בְּ כָ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם לְ ק ֵֹשׁשׁ ַקשׁ ל ֶַתּבֶ ן:
אָצים לֵאמֹר כַּ לּוּ מַ ע ֲֵשׂיכֶם ְדּבַ ר יוֹם בְּ יוֹמ ֹו כַּ אֲ ֶשׁר בִּ ְהיוֹת
)יג( וְ הַ נֹּגְ ִשׂים ִ
הַ ֶתּבֶ ן:
)יד( וַ יֻּכּוּ שׁ ְֹט ֵרי בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ָשׂמוּ ֲעלֵהֶ ם נֹגְ ֵשׂי פַ ְרעֹה לֵאמֹר מַ דּוּעַ א
כִ לִּ יתֶ ם חָ ְקכֶ ם לִ לְ בֹּן כִּ ְתמוֹל ִשׁלְ שֹׁם גַּם ְתּמוֹל גַּם הַ יּוֹם:
ֲשׂה כֹה
)טו( וַיָּ בֹאוּ שׁ ְֹט ֵרי בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ צְ עֲקוּ אֶ ל פַּ ְרעֹה לֵאמֹר לָמָּ ה תַ ע ֶ
ַלעֲבָ ֶדי :
)טז( ֶתּבֶ ן אֵ ין נ ִָתּן ַלעֲבָ ֶדי וּלְ בֵ נִים א ְֹמ ִרים לָנוּ עֲשׂוּ וְ ִהנֵּה עֲבָ ֶדי מֻ כִּ ים
וְ חָ טָ את עַ מֶּ :
קוָק:
)יז( ַויֹּאמֶ ר נִ ְר ִפּים אַ ֶתּם נִ ְר ִפּים עַ ל כֵּ ן אַ ֶתּם א ְֹמ ִרים נֵלְ כָ ה נִ זְ בְּ חָ ה לַי ֹ
)יח( וְ עַ ָתּה לְ כוּ עִ בְ דוּ וְ תֶ בֶ ן א יִ נָּתֵ ן לָכֶם וְ תֹכֶ ן לְ בֵ נִים ִתּ ֵתּנוּ:
)יט( וַ יִּ ְראוּ שׁ ְֹט ֵרי בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֹתָ ם בְּ ָרע לֵאמֹר א ִתגְ ְרעוּ ִמלִּ בְ נֵיכֶם ְדּבַ ר
יוֹם בְּ יוֹמוֹ:

שמות פרק ה
)כ( וַ יִּ פְ גְּ עוּ אֶ ת מ ֶֹשׁה וְ אֶ ת אַהֲ רֹן נִצָּ בִ ים לִ ְק ָראתָ ם בְּ צֵ אתָ ם
מֵ אֵ ת פַּ ְרעֹה:
ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ ם י ֵֶרא יְ קֹוָ ק ֲעלֵי ֶכם וְ יִ ְשׁפֹּט אֲ ֶשׁר ִהבְ אַ ְשׁ ֶתּם
)כא( וַ יּ ְ
אֶ ת ֵריחֵ נוּ בְּ עֵ ינֵי פַ ְרעֹה וּבְ עֵ ינֵי עֲבָ ָדיו לָתֶ ת חֶ ֶרב בְּ י ָָדם לְ הָ ְרגֵנוּ:
קוָק ַויֹּאמַ ר אֲ ֹדנָי לָמָ ה הֲ ֵרעֹתָ ה לָעָ ם
)כב( וַיָּ ָשׁב מ ֶֹשׁה אֶ ל יְ ֹ
הַ זֶּה לָמָּ ה זֶּה ְשׁל ְַח ָתּנִ י:
אתי אֶ ל פַּ ְרעֹה לְ דַ בֵּ ר בִּ ְשׁמֶ הֵ ַרע לָעָ ם הַ זֶּה וְ הַ צֵּ ל
)כג( וּמֵ אָז בָּ ִ
א ִהצַּ לְ ָתּ אֶ ת עַ מֶּ :
שמות פרק ו
ֱשׂה לְ פַ ְרעֹה
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה עַ ָתּה ִת ְראֶ ה אֲ ֶשׁר אֶ ע ֶ
)א( ַויֹּאמֶ ר יְ ֹ
אַרצוֹ:
כִּ י בְ יָד חֲ ז ָָקה יְ ַשׁלְּ חֵ ם וּבְ יָד חֲ ז ָָקה יְ ג ְָר ֵשׁם מֵ ְ
שמות רבה )וילנא( פרשה ה
כג ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה,
במלחמות פרעה אתה רואה ואין אתה רואה במלחמות
של ל"א מלכים שיעשה בהן נקמה יהושע תלמידך,
מכאן אתה למד שנטל משה עכשיו את הדין שלא יכנס
לארץ.

יהושע פרק ז
)א( וַ יִּ ְמעֲלוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ עַ ל בַּ חֵ ֶרם וַ יִּ ַקּח עָ כָ ן בֶּ ן כּ ְַר ִמי בֶ ן זַ בְ ִדּי בֶ ן
הוּדה ִמן הַ חֵ ֶרם וַ יִּ חַ ר אַף יְ קֹוָ ק בִּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
זֶ ַרח לְ מַ טֵּ ה יְ ָ
)ב( וַ יִּ ְשׁלַח יְ הוֹשֻׁ עַ אֲ נ ִָשׁים ִמ ִיריח ֹו הָ עַ י אֲ ֶשׁר עִ ם בֵּ ית אָוֶ ן ִמ ֶקּ ֶדם
אָרץ וַ ַיּעֲלוּ
לְ בֵ ית אֵ ל וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם לֵאמֹר עֲלוּ וְ ַרגְּ לוּ אֶ ת הָ ֶ
הָ אֲ נ ִָשׁים וַ יְ ַרגְּ לוּ אֶ ת הָ עָ י:
ֹאמרוּ אֵ לָיו אַל יַעַ ל כָּל הָ עָ ם כְּ אַלְ פַּ יִ ם ִאישׁ
)ג( וַ יָּשֻׁ בוּ אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ וַ יּ ְ
א ֹו כִּ ְשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ִאישׁ ַיעֲלוּ וְ יַכּוּ אֶ ת הָ עָ י אַל ְתּ ַיגַּע ָשׁמָּ ה אֶ ת כָּ ל
הָ עָ ם כִּ י ְמעַ ט הֵ מָּ ה:
)ד( וַ ַיּעֲלוּ ִמן הָ עָ ם ָשׁמָּ ה כִּ ְשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ִאישׁ וַ ָיּנ ֻסוּ לִ פְ נֵי אַנ ְֵשׁי
הָ עָ י:
)ה( וַיַּ כּוּ מֵ הֶ ם אַנְ ֵשׁי הָ עַ י כִּ ְשׁ ִשׁים וְ ִשׁ ָשּׁה ִאישׁ וַיִּ ְר ְדּפוּם לִ ְפנֵי
הַ ַשּׁעַ ר עַ ד הַ ְשּׁבָ ִרים וַיַּ כּוּם בַּ מּו ָֹרד וַיִּ מַּ ס לְ בַ ב הָ עָ ם וַיְ ִהי לְ מָ יִ ם:
קוָק
אַרצָ ה לִ ְפנֵי אֲ רוֹן יְ ֹ
)ו( וַיִּ ְק ַרע יְ הוֹשֻׁ עַ ִשׂ ְמ תָ יו וַיִּ פֹּל עַ ל פָּ נָיו ְ
ֹאשׁם:
עַ ד הָ עֶ ֶרב הוּא וְ זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיַּ עֲלוּ עָ פָ ר עַ ל ר ָ
)ז( ַויֹּאמֶ ר יְ הוֹשֻׁ עַ אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְ קֹוִ ק לָמָ ה הֵ עֲבַ ְר ָתּ הַ עֲבִ יר אֶ ת הָ עָ ם
הַ זֶּה אֶ ת הַ יַּ ְר ֵדּן לָתֵ ת אֹתָ נוּ בְּ יַד הָ אֱ מ ִֹרי לְ הַ אֲ בִ ידֵ נוּ וְ לוּ הוֹאַלְ נוּ
ַונּ ֵֶשׁב בְּ עֵ בֶ ר הַ יַּ ְרדֵּ ן:
)ח( בִּ י אֲ ֹדנָי מָ ה אֹמַ ר אַחֲ ֵרי אֲ ֶשׁר הָ פַ יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ֶֹרף לִ ְפנֵי אֹיְ בָ יו:
אָרץ וְ נ ַָסבּוּ עָ לֵינוּ וְ ִהכְ ִריתוּ אֶ ת
)ט( וְ יִ ְשׁ ְמעוּ הַ כְּ ַנעֲנִ י וְ כֹל י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
ֲשׂה לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל:
אָרץ וּמַ ה ַתּע ֵ
ְשׁמֵ נוּ ִמן הָ ֶ
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