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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (יח' שמות א" )את הילדים ותחיין הזה הדבר עשיתן מדוע להן ויאמר"

הלוא כאשר ציותי אתכן לא הבעתן התנגדות ולא ? "בגדתן בימדוע "טענת פרעה למילדות היא ש "ספורנו"מבאר ה
את לא די שלא עשיתן ש, "את הילדים ותחיין", תוחלתי נכזבהכעת ו, בכן שתמיתו הילדיםמאנתן כך שהייתי בטוח 

 . להחיותםכיצד עצות ן להן גם נתתאלא , את הילדים להמית ,מצותי
 

 (כ' שמות א" )מאד ויעצמו העם וירב למילדת להים-א וייטב"

י שההטבה היא מה שכתוב בהמשך "גם אם נפרש כמו רש, למילדות' לא ברור מה ההטבה שהטיב ה, לפי הפסוק
 וירב העם" באומרומדוע הפריד הכתוב קשה עדיין , ר בבתי כהונה לויה ומלכותמדוב י"רששלפי " ויעש להם בתים"

לפי מה , הקדוש שהכתוב בא ללמדנו מה עזר לכך שבני ישראל רבו ועצמו" אור החיים"מתרץ ה? "ויעצמו מאוד
הכתוב על כך בא , ומזון מים להם מספקותשלפי המדרש המילדות היו " הילדים את ותחיין"על המילדות נו מדשל

לכל יכולת לספק הה להם תבאמצעותו היש טובשפע וכל נתן להם  כלומר, "להים למילדות-וייטב א"ואומר 
יולדות לספק למילדות מספיק כדי ל יהיהזולת זה לא כי , "וירב העם"מה שגרם למציאות של מזון וזה היולדות מים ו

 . בתי כהונה לויה ומלכות, הם בתיםשעשה לעל פעולתם שכרם הטוב הכתוב את זכיר ר כך מואח, ותרבה
 

 (י' שמות ב) "ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו... ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה"
הלוא הפועל , כך שהיא משתה אותו מהמיםעל כמזכרת  "משה"ה לילד קראיתכן שבת פרעה איך , נשאלת השאלה

הקדוש שצריך " אלשיך"מבאר ה? ובת פרעה לא דברה בלשון הקודש, דבר בלשון הקודשמובן רק למי שמ" משה"
. "ותביאהו אליה", הילד גדל והובא אליה על ידי אמועד אשר אלא , שםלילד בלא קראה שבת פרעה , לבלשים 

על שמצביע שם ברצתה לקרא לו היא ו, הוא "מילדי העברים"וההסבר הוא על פי מה שאמרה עליו בת פרעה ש
היא לא הבינה את הלשון העברית ולכן המתינה עד שאמו הביאה אליה , אלא שכאמור, בלשון עברייה ושיההמאורע 
מסביר את  וזה. "משה"ה לילד ואז קרא, את הלשון העברית האות תלמדובהזדמנות זו היא בקשה ממנה ש, את הילד
אינו יכול  "משיתהו"לשון כי ה. "משה", בת פרעה הנזכרת ,"שמו ותקרא"ואז , "ותביאהו אל בת פרעה", הסמיכות

 . בלבד לא לבת פרעהלהתייחס למישהו אחר א
 

  (ב' שמות ג" )אליו בלבת אש' מלאך ה וירא"
 'כג שמות) "כי שמי בקרבו"נאמר עליו ש, "המלאך הגואל"המדובר הוא המלאך ש, דרך האמת על ן"הרמבמחדש 

כלומר , "להים-ויקרא אליו א"נאמר עליו ו, (יג 'בראשית לא) "ל-ל בית א-אנכי הא"שאמר ליעקב המלאך  אהו, (כא
' ויוציאנו ה"ב וכתמצד אחד וכן , בהנהגת העולם "מלאך"דה ההיא יקרא במה בעצמו אשר נ"מדובר על הקב

ומלאך פניו "נאמר עוד , (טז 'במדבר כ) "וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים"ב וכתמצד שני ו (ח 'דברים כו) "ממצרים
ונאמר (. יד 'לג שמות) "פני ילכו והניחותי לך"ב וככת, פניו שהואמלאך מדובר על כלומר , (ישעיה סג ט) "עםהושי

 (.א 'מלאכי ג) "הברית אשר אתם חפצים הנה בא ומלאך ,האדון אשר אתם מבקשים ,ופתאום יבא אל היכלו"בו 
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 (כב' שמות ב) "את שמו גרשם ויקרא"
זכיר את שמשה מלא או מחרב פרעה אות ה הציל"הקבשלקרוא לבנו הראשון על שם הנס צריך היה משה הדין צד מ

שכל זמן שמלך מצרים היה בחיים לא נחשב " חזקוני"מתרץ ה? מדוע. שם בנו הקטןרק ב, "אליעזר", ההצלהנס 
ורק אחרי , הולךהיה בכל מקום שפרעה מהיה ירא כי משה חשובה בעיניו והיא לא היתה , הדבר בעיני משה להצלה

משה את הנס אז הזכיר רק , מתמלך מצרים שכלומר  "כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך"ה "שאמר לו הקב
אותו עדיין חדש בתרוץ נוסף הוא שכאשר נולד הילד הראשון משה היה . זמןהבאותו מיד ב כיון שהילד נולד חשוה
, ברח ממצריםהוא מפני מה לכן הוא חשש להזכיר את הנס דבר שהיה מסגיר אותו ומסביר , כגרשם ונחשב ם מקוה

, הוא כבר לא חשש, שם מספיק זמן תיישבמשה השאבל אחר , היה מגרש אותוחותנו דבר שיכול היה להביא לכך ש
 . ויכול היה לפרסם את הנס

 

  (כד' שמות ב" )להים את נאקתם-וישמע א"

גלל שיש או ב. דבריםהוא עושה זאת בגלל שלושה אחר מישהו לאדם עושה טובה שכאשר " צרור המור"מבאר ה
אותו וזה למרות מדכא המענה ושל האיש כנגד הזדון או . זכות אבותשיש לו או , למקבל הטובה עצמו איזה זכות

א מפורש בנביאים ראשונים בכמה וניתן למצזה ראיה ל. ולא זכות אבותעצמית זכות שאין למקבל הטובה לא 
כי "עליו נאמר בכל זאת ו ירבעם בן יואש שהיה רשע גמוראצל  וא רםמלך אשנלחם מול אחאב למשל אצל מקומות 

 יושה" להים את נאקתם-וישמע א"גם כאן נאמר על ישראל . "את עוני ישראל' השיב את גבול ישראל כי ראה ה
 להים את בריתו את אברהם-ויזכור א"אמר נאבות הוכנגד זכות . שהשיתו עליהם המצרים הקשה העבודהנואקים מ

אך . "להים-ידע אלהים את בני ישראל ו-וירא א"הכתוב אמר העצמית של ישראל וכנגד זכותם , "יעקב ואת יצחק את
 ,אלא ?"להים-וידע א"הכוונה בכתוב  מה ,ועוד ?וכי עד עכשיו לא ראה אותם "להים-וירא א"כאן אמר מדוע נ
אך עדיין יש . זכות אבותגם יש להם המצריים ושל ישראל מצד זדון ועושק שאמנם יש כאן  ה"אומר הקב ,כביכול

ם או בני אביהנשארו אם ה "להים את בני ישראל-וירא א"כן נאמר ל. לישועה םלראות האם גם מצד עצמם הם ראויי
ראה אותם שהיו בני ישראל והכירם במעשיהם שהיו , כלומר ,"להים-וידע א", התשובה היא ?נהפכו כקשת רמיהש

 .להושיעםשלח להם מושיע את וכשראה ז. ים לגאולהיעדיין היו בהם קצת מעשים טובים והיו ראוש דומים לאביהם
 

  (א' שמות ג) "המדבר אחר הצאן את וינהג מדין כהן חתנו יתרו צאן את ומשה היה רועה"

הטענה היא שלפני מתן תורה  ?רועי צאןבלהיות אבותינו ראו ש יןיענמה הל "חז שלהסבר המביא את  "פנים יפות"ה
כמו שאמר  לשרות במקומות הישובהיתה יכולה לא והקדושה יושביה של עונות המטוהרת מחמת לא היתה הארץ 

 "כלתהגם נכספה ו"שמחמת ו, מדברבהיתה השכינה כלומר , (א 'ירמיה ט)" מי יתנני במדבר מלון אורחים"הכתוב 
השראת השכינה עליהם את כי שם מצאו , תבודדו במדברהם הה רוח הקדושאת להשרות עליהם אבותינו של רוחם 

להים -הר הא"אל המדבר היותר קדוש שהוא  ה אותוכמשיא קדושה עליו ההובהיות רוח , עשה משהגם  ךוכ
מאחר עלות "רועה צאן הוא כמו שנאמר בדוד שהיה משה  המו, "להים חורבה-האויבוא אל הר "אמר נש, "חורבה
וכן , שנמשלו לצאןל ישראל שרועה הלהיות נמשח הוא הצאן רחמיו על על גמול כש, (עא 'תהילים עח)" הביאו
 (ב 'פתהלים ) "נוהג כצאן יוסף" ב הכתואומר 

 

   (ו' שמות ג" )להי אביך-א אנכי"
 רבינו בחייאומר ? ולא באופן אחר מוכר יותר" להי אביך-א", לוהיו של עמרם-ה את עצמו כא"מדוע מציג הקב

לשמע קול , אביו עמרם דמות קולו שלהוא שמע את  "משה משה"קול הקריאה את משה כאשר שמע , שלפי המדרש
ומה שנגליתי אליך בקולו של אביך , "אנכי אלהי אביך"ה "אמר לו הקבאז , "עמרם אבי חי"אמר ומשה  שמחאביו 
צריכים הם נבהלים ונרתעים ו ,נבואתם בשעת ,שהנביאיםלומד רבינו בחיי מכאן . ראיתוי כדי שלא תתייפדרך בהיה 

 . עליליו בקולו של אנגלה ה "הקבשמואל שאצל נו אשמצכפי הנבואה את תוי כדי שיוכלו לקבל ולסבול יפ
 

   (יד' שמות ד" )ויחר אף ה׳ במשה"

? ולא כדי להכעיס תנותווענותוך כל זה משמשה עושה לפניו וידוע גלוי הלוא , ה על משה"לא ברור מדוע כועס הקב
ואמרו לי "ה "שואל את הקבמשה ה על משה נובע מכך ש"שכעסו של הקב "נחל קדומים"א ב"רבינו החידמסביר 

צריך לדעת שבעצם גילוי השם שמו הגדול ואת גלה לו מהקב״ה מענה לשאלה הזו וכ ?"מה שמו מה אומר אליהם
אילו נראה כ, "ביד תשלח שלח נא"יכן רומה שאמר משה אח, מופלאיםהזה מתגלים לאדם סודות גדולים עצומים ו

שלח נא "מר ואשהוא בישן וענו ו" נזכר"ה שבהתחלה שאל לשמו ואחר שגילה את הסוד הוא "ערים על הקבמשה ה
 ? על משה כי אם משה אינו מתכוון ללכת בשליחות  הזו מדוע הוא שואל לשמוחרה אף ה׳  כךעל  ?"תשלח ביד
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