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ַהְקָּדָמה
ֵסֶפר ְׁשמֹות הּוא ַהֵּׁשִני ֵמֲחֵמֶׁשת ֻחְּמֵׁשי ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ְמַסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִמְּיֵמי 
ַהִּמְׁשָּכן  ּוִבְנַין  ִסיַני  ּוְבִנְפָלאֹות, ַמֲעַמד ַהר  ְּבִנִּסים  ַהְּיִציָאה ִמָּׁשם  ְּבִמְצַרִים,  ָהַעְבדּות ַהָּקָׁשה 

ַּבִּמְדָּבר.

ֶׁשל  ּוְצִמיָחתֹו  ֵלָדתֹו  ַעל  ְּבִמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָּסְבלּו  ַהֵּסֶבל  ַעל  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה  ַּבֵּסֶפר 
ַהַּמְנִהיג ַהָּגדֹול מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ַעל ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ֶׁשֻהְנֲחתּו ַעל ִמְצַרִים, ַעל ְקִריַעת ַים סּוף, ְוַעל 
ַמַּתן ַהּתֹוָרה ְּבַהר ִסיַני. ֲאַנְחנּו ְמַלִּוים ֶאת ַחֵּייֶהם ֶׁשל יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, ְוקֹוְרִאים ַעל ַהְּתלּונֹות 
ֶׁשָּלֶהם ְוֵכיַצד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵמֵגן ֲעֵליֶהם ַּגם ְּכֶׁשֵהם חֹוְטִאים ְּבֵחְטא  ֵעֶגל ַהָּזָהב. ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת 
ָלנּו ָמה ָאְכלּו ּוָמה ָׁשתּו ַּבִּמְדָּבר ַהּׁשֹוֵמם, ְוֵאיְך ִנְצַטוּו ִלְבנֹות ִמְׁשָּכן ַמְרִהיב ְּבָיְפיֹו, ֶׁשּבֹו ִיְׁשּכֹן 

ְוִיְתַּגֶּלה ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם.

ְלַמֲעֶׂשה, ֵסֶפר ְׁשמֹות ְמָתֵאר ֵּכיַצד ִמְׁשָּפָחה ַאַחת ֶׁשָּיְרָדה ְלִמְצַרִים ֶנֶהְפָכה ְלַעם ָּגדֹול, ּוָמה 
עֹוֶׂשה אֹוָתנּו ְלַעם ָיִחיד ּוְמֻיָחד ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו. ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה מֹוִפיַע ַהֵּתאּור ַהַּמְסִעיר ֶׁשל ַקָּבַלת 

ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ַוֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ְלַהִּכיר ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוֶאת ֻחֶּקיָה.

◆

ה  ָשׁ ָקּ ִעְקבֹות ַבּ ּיֹוֵצאת ָלאֹור ְבּ י ַהּתֹוָרה, ֶשׁ ֵשׁ ת ֻחְמּ ל ֲחֵמֶשׁ ה ֶשׁ י' הּוא ַמֲהדּוָרה ֲחָדָשׁ ִלּ 'ַהּתֹוָרה ֶשׁ
ׁש. ּלֹו, ּוָבֶהם ַהֻחָמּ ַחְדרֹו ִסְפֵרי קֶֹדׁש ִמֶשּׁ ל ֶיֶלד ְיהּוִדי ַיְחִזיק ְבּ ָכּ אִוויְטׁש ֶשׁ יּוַבּ י ִמְלּ ל ָהַרִבּ ֶשׁ

ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֻמָּגׁש ֵסֶפר ְׁשמֹות ְּבַמֲהדּוָרה ַמְרִהיָבה ִליָלִדים. ֵיׁש ָּכאן ֶהְסֵּבר ֶׁשל ָּכל ָּפסּוק 
ְּבָׂשָפה ְּפׁשּוָטה, ּכֹוָתרֹות ְוַתְקִציִרים ֶׁשל ִסּפּוֵרי ַהּתֹוָרה, ַרְעיֹונֹות ַמְחִּכיִמים ִמּתֹוְך ַהְּמקֹורֹות 

ָועֹוד.

ְּבתֹוְך ָּכל ָּפָרָׁשה ֻמָּגִׁשים ְׁשלֹוָׁשה ִסּפּוִרים, ַעל־ִּפי ַהִּמְדָרִׁשים ְוַאָּגדֹות ֲחָכֵמינּו, ְּבִלְוַית ַהִּצּיּוִרים 
ַהֶּנֱהָדִרים ֶׁשל ִׁשְמׁשֹון קֹוְטלֹוְבְסִקי.

ַיַעְמדּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּסּפּוֵרי  ְלֻכָּלנּו  ְנַאֵחל 
ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ְוֶׁשֵּנֵלְך ְּבַדְרָּכּה ְוַנְמִׁשיְך ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶׁשל  ַהֻּמְפָלָאה  ַהּמֹוֶרֶׁשת 

ַעד ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.



 ִסּפּוֵרי
ֵסֶפר ְׁשמֹות

16 ַעְבדּות ְּבִמְצַרִים 

19 ֵלַדת מֶֹׁשה 

24 ִהְתַּגּלּות ַּבְּסֶנה 

33 מֶֹׁשה חֹוֵזר ְלִמְצַרִים 

49 ַּפְרעֹה ִנְדָרׁש ְלַׁשְחֵרר ֶאת ָהָעם 

49 ַמַּכת ָּדם 

51 ַמַּכת ְצַפְרֵּדַע 

55 ַמַּכת ִּכִּנים 

56 ַמַּכת ָערֹוב 

60 ַמַּכת ֶּדֶבר 

61 ַמַּכת ְׁשִחין 

62 ַמַּכת ָּבָרד 

66 ַמַּכת ַאְרֶּבה 

69 ַמַּכת חֶֹׁשְך 

81 ַמַּכת ְּבכֹורֹות 

84 יֹוְצִאים ִמִּמְצַרִים 

91 ַּפְרעֹה יֹוֵצא ְלִמְרָּדף 
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93 ְקִריַעת ַים סּוף 

98 ִׁשיַרת ַהָּים 

102 ָהָעם ּדֹוֵרׁש ַמִים ּוָבָׂשר 

105 ָמזֹון ֵמַהָּׁשַמִים 

110 ְצֵמִאים ַּבִּמְדָּבר 

111 ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק 

114 ִיְתרֹו ַוֲעצֹוָתיו 

117 ֲהָכָנה ְלַמַּתן ּתֹוָרה 

124 ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ַוֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות 

132 מֶֹׁשה ְמַלֵּמד ִמְצוֹות ְוֻחִּקים 

152 מֹׁשֶה מְקַּבֵל ֶאת ַהּלּוחֹות 

156 ּבֹוִנים ִמְׁשָּכן 

186 ִמּנּוי ַהּכֹוֲהִנים 

200 ֵאיְך ִלְסּפֹר ְיהּוִדים 

207 ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת 

208 ֵחְטא ָהֵעֶגל 

213 ְׁשִביַרת ַהּלּוחֹות 

226 ְּפֵני מֶֹׁשה קֹוְרנֹות 

228 אֹוְסִפים ְּתרּומֹות 

230 ּבֹוִנים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן  

263 ְמִקיִמים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
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ִפים ּדֹורֹות ִמְתַחּלְ
ְּבסֹוף ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ְמֻסָּפר ַעל ְיִריָדָתם ֶׁשל ַיֲעקֹב ּוָבָניו ְלִמְצַרִים. ֵהם 

 ִמְתַקְּבִלים ָׁשם ְּבָכבֹוד ָּגדֹול ְוַחִּיים ְּבַׁשְלָוה ּוְבַנַחת. ִּבְמרּוַצת ַהָּׁשִנים ֵמִתים
ְּבֵני ַהּדֹור ַההּוא, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתַרִּבים ְמאֹוד ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן.

ְיָמה א ִמְצָר֑ ים  ִא֖ ַהּבָ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ מֹו֙ת  ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֗

אּו: ֽ יׁש ּוֵבי֖תֹו ּבָ ב ִא֥ ת ַיֲֽעקֹ֔ ֵא֣

ֵאֶּלה ְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבאּו ְלִמְצַרִים. 
ִעם ַיֲעקֹב ָּבאּו ָּבָניו ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחָּתם. 

ה:ב יהּוָדֽ י ִוֽ ְמ֔עֹון ֵלִו֖ ן ׁשִ ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּבֵני ַיֲעקֹב: ְראּוֵב֣

ְראּוֵבן, ִׁשְמעֹון, ֵלִוי ִויהּוָדה.

ן:ג ן ּוִבְנָיִמֽ שָכ֥ר ְזבּוֻל֖ ִיָּׂששָכר, ְזבּולּון ּוִבְנָיִמין.ִיּשָׂ

ר:ד ֽ ֥ד ְוָאׁשֵ י ּגָ ִל֖ ן ְוַנְפּתָ ֥ ָּדן, ַנְפָּתִלי, ָּגד ְוָאֵׁשר.ּדָ

ָנֶ֑פׁש ה ים  ְבִע֣ ׁשִ ֶרְך־ַיֲֽע֖קֹב  יֶֽ י  ֽיְֹצֵא֥ ל־ֶנֶ֛פׁש  ּכָ י  ַוְיִה֗

ִים: ף ָהָי֥ה ְבִמְצָרֽ ְויֹוֵס֖

ַסְך ָּכל ֶצֱאָצָאיו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָהָיה – ִׁשְבִעים ֶנֶפׁש, 
ְוַהִּמְסָּפר ַהֶּזה ּכֹוֵלל ֶאת יֹוֵסף ּוָבָניו, ֶׁשְּכָבר ָהיּו 

ְּבִמְצַרִים.

ֹור ַהֽהּוא:ו יו ְו֖כֹל ַהּד֥ ַּבֲחֹלף ַהָּׁשִנים ֵמתּו יֹוֵסף ְוֶאָחיו, ְוָכל אֹותֹו ּדֹור ַוָּיָ֤מת יֹוֵס֙ף ְוָכל־ֶאָח֔
ֶׁשָּיַרד ְלִמְצַרִים.

ַוַּיַֽעְצ֖מּו ז ּו  ַוִּיְרּב֥ ְר֛צּו  ַוִּיׁשְ ֧רּו  ּפָ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ּוְבֵנ֣י 

ם: ֶרץ אָֹתֽ ֵל֥א ָהָא֖ ּמָ ְמ֣אֹד ְמ֑אֹד ַוּתִ ּבִ

ַהְרֵּבה  ָלֶהם  ְונֹוְלדּו  ְמאֹוד  ִהְתַרּבּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְיָלִדים, ַעד ֶׁשֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ִהְתַמְּלָאה ֵמֶהם.

שמות

א

ם לֹא ַמֲחִליִפים ׁשֵ
ֵיׁש  ָנכֹון?  ֲחִריִגים,  ִלְהיֹות  ְוֹלא  ֻּכָּלם  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  אֹוֲהִבים  ֲאָנִׁשים 
ֲאָנִׁשים ֶׁשָּבִאים ִלְמִדיָנה ָזָרה ְוֹלא ַמְרִּגיִׁשים נֹוַח ִעם ַהֵּׁשם ַהְּמקֹוִרי 
ֶׁשָּלֶהם, ְוָאז ֵהם ַמְתִחיִלים ְלַהִּציג ֶאת ַעְצָמם ְּבֵׁשם ַאֵחר, ְּכִפי ֶׁשְּמֻקָּבל 

ְּבאֹוָתּה ֶאֶרץ.

ֲאָבל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִּבְהיֹוָתם ְּבִמְצַרִים, ֹלא ֶהְחִליפּו ֶאת ְׁשמֹוֵתיֶהם. ְּכֶׁשָּיְרדּו ְלִמְצַרִים ִנְקְראּו ְראּוֵבן, 
ִׁשְמעֹון, ֵלִוי, ְיהּוָדה ְוַכּדֹוֶמה, ְוַגם ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים, ַאֲחֵרי ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים, ִנְקְראּו ְּבאֹוָתם ֵׁשמֹות. 

ֲחָכֵמינּו אֹוְמִרים ֶׁשִּבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהֵּׁשם ַהְּיהּוִדי ָזכּו ְלִהָּגֵאל!

)ַעל־ִּפי ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ַרָּבה ָּפָרָׁשה ד(
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ִאים ָיִמים ָרִעים ּבָ
ֶמֶלְך ָחָדׁש ִמְתַמֶּנה ְּבִמְצַרִים, ּוַמְנִחית ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. הּוא הֹוֵפְך 

אֹוָתם ַלֲעָבִדים, ּוַמֲעִביד אֹוָתם ַּבֲעבֹודֹות ֶּפֶרְך.

ע ח א־ָיַד֖ לֹֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִים  ַעל־ִמְצָר֑ ׁש  ֶלְך־ָחָד֖ ֶמֽ ַוָּיָ֥קם 

ף: ֶאת־יֹוֵסֽ

ֹלא  הּוא  ְּבִמְצַרִים.  ִלְׁשֹלט  ֵהֵחל  ָחָדׁש  ֶמֶלְך 
ָׁשַמע ַעל ְּתרּוָמתֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל יֹוֵסף ַלַּמְמָלָכה 

ַהִּמְצִרית.

ב ט ַר֥ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ם  ַע֚ ה  ִהּנֵ֗ ֹו  ֶאל־ַעּמ֑ ַוּ֖יֹאֶמר 

ּנּו: ֽ ְוָע֖צּום ִמּמֶ

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְראּו,  ַעּמֹו:  ִלְבֵני  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ָאַמר 
ִמְתַרִּבים ּוִמְתַחְּזִקים יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו.

י־י ֽ ּכִ ה  ְוָהָי֞ ה  ן־ִיְרּבֶ֗ ּפֶ ֑לֹו  ה  ָמ֖ ִנְתַחּכְ ָבה  ָה֥

ַעל־ ם־הּו֙א  ּגַ ף  ְונֹוַס֤ ִמְלָחָמ֙ה  אָנה  ִתְקֶר֤

ֶרץ: נּו ְוָעָל֥ה ִמן־ָהָאֽ ֖ ינּו ְוִנְלַחם־ּבָ ְנֵא֔ ׂש֣

ָהָבה ִנְפַעל ֶנְגָּדם ְּבַתְחּבּולֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַרּבּו 
ָּכל־ָּכְך. יֹום ֶאָחד ֲעלּוָלה ִלְפרֹץ ִמְלָחָמה ֵּביֵנינּו 
ּוֵבין אֹוְיֵבינּו, ְוָאז ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעלּוִלים ְלִהְצָטֵרף 

ְלאֹוְיֵבינּו, ְלִהָּלֵחם ָּבנּו ּוְלָגֵרׁש אֹוָתנּו ִמן ָהָאֶרץ.

ַעּנֹ֖תֹו יא ַען  ְלַמ֥ ים  ִמּסִ֔ י  ֵר֣ ׂשָ ָעָלי֙ו  ימּו  ֤ ַוָּיׂשִ

ֶאת־ ה  ְלַפְרעֹ֔ נֹו֙ת  ִמְסּכְ י  ָעֵר֤ ֶבן  ַוִּי֜ ם  ִסְבלָֹת֑ ּבְ

ס: ַעְמֵסֽ ֖תֹם ְוֶאת־ַרֽ ּפִ

ַהִּמְצִרים ִמּנּו ְּפִקיִדים ֶמְמַׁשְלִּתִּיים, ֶׁשִאְּלצּו ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹד ַּבֲעבּור ִמְצַרִים. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבנּו 

ְלַפְרעֹה ָעֵרי ִאְחסּון, ֶׁשְּׁשָמן ִּפתֹום ְוַרַעְמֵסס.

צּו יב ַוָּיֻק֕ ִיְפ֑רֹץ  ְוֵכ֣ן  ֖ה  ִיְרּבֶ ֥ן  ּכֵ אֹ֔תֹו  ּו  ְיַעּנ֣ ֙ר  ֲאׁשֶ ְוַכֽ

ל: ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֵנ֖י ּבְ ִמּפְ

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַהִּמְצִרים  ֶׁשִעּנּו  ְּכָכל  אּוָלם 
ְלִהְתַרּבֹות, ַעד ֶׁשַהִּמְצִרים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  הֹוִסיפּו 
ָמֲאסּו ְּבַחֵּייֶהם ְּכֶׁשָראּו ַּכָּמה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּגֵדִלים 

ּוִמְתַרִּבים.

ֶרְך:יג ָפֽ ל ּבְ ָרֵא֖ ֵנ֥י ִיׂשְ ִים ֶאת־ּבְ דּו ִמְצַר֛ ַהִּמְצִרים ָהְפכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעָבִדים, ְוִאְּלצּו ַוַּיֲֽעִב֧
אֹוָתם ַלֲעבֹד ַּבֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך.

ֶמ֙ר יד חֹ֨ ּבְ ה  ָקׁשָ֗ ה  ֲעבָֹד֣ ֽ ּבַ ם  ֶאת־ַחֵּייֶה֜ ֲר֨רּו  ַוְיָמֽ

ל־ ּכָ ת  ֵא֚ ה  ֶד֑ ּשָׂ ּבַ ה  ּוְבָכל־ֲעבָֹד֖ ים  ּוִבְלֵבִנ֔

ֶרְך: ָפֽ ם ּבְ ְב֥דּו ָבֶה֖ ר־ָעֽ ם ֲאׁשֶ ֲע֣בָֹדָת֔

ֵהם ֵמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַעל־ְיֵדי ֶׁשִהִּטילּו ֲעֵליֶהם 
ּוְלֵבִנים.  )ִטיט(  חֶֹמר  ִיּצּור  ֶׁשל  ָקָׁשה,  ֲעבֹוָדה 
 – ַהָּׂשֶדה  ַּבֲעבֹודֹות  אֹוָתם  ֶהֱעִבידּו  ְּכמֹו־ֵכן 

ֲעבֹודֹות ַהַחְקָלאּות ַהָּקׁשֹות.

ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ: ַעל ָּכְרֵחנּו. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו: ְּכָאָדם ֶׁשְּמַקֵּלל ַעְצמֹו ְותֹוֶלה ִקְלָלתֹו 

ַּבֲאֵחִרים, ַוֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו ָּכַתב ְוָעִלינּו ִמן ָהָאֶרץ ְוֵהם ִייָרׁשּוָה.

הצצה
ְלַרִש"י
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ינֹוקֹות  ֵזָרה ַעל ַהּתִ ַהּגְ
ַּכֲאֶׁשר ַּפְרעֹה רֹוֶאה ֶׁשֲעבֹודֹות ַהֶּפֶרְך ֵאיָנן מֹוְנעֹות ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַרּבֹות, 

הּוא מֹוֶרה ַלְּמַיְּלדֹות ָהִעְבִרּיֹות ַלֲהרֹג ֶאת ָּכל ַהִּתינֹוקֹות ַהְּזָכִרים ַהּנֹוָלִדים.

ר טו ִעְבִרּ֑יֹת ֲאׁשֶ֨ ֖דֹת ָהֽ ְמַיּלְ ִים ַלֽ ֶלְך ִמְצַר֔ אֶמ֙ר ֶמ֣ ַוּיֹ֨

ִנ֖ית ּפּוָעֽה: ֵ ם ַהּשׁ ֥ ה ְוׁשֵ ְפָר֔ ַאַח֙ת ׁשִ ֤ם ָהֽ ׁשֵ

ָהִעְבִרּיֹות, ִׁשְפָרה  ַלְּמַיְּלדֹות  ָקָרא  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך 
ּופּוָעה, ֶׁשָהיּו עֹוְזרֹות ַלָּנִׁשים ָלֶלֶדת.

ַעל־טז ן  ּוְרִאיֶת֖ ִעְבִרּ֔יֹות  ֶאת־ָה֣ ְדֶכ֙ן  ַיּלֶ ּבְ אֶמר  ַוּיֹ֗

ת  ֥ ְוִאם־ּבַ אֹ֔תֹו  ן  ֣ ַוֲֽהִמּתֶ הּו֙א  ן  ֥ ִאם־ּבֵ ָאְבָנִ֑ים  ָהֽ

ָיה: וא ָוָחֽ ִה֖

ֶאל  הֹוְלכֹות  ֶׁשַאֶּתן  ְּבָׁשָעה  ַּפְרעֹה:  ָלֶהן  ָאַמר 
ֲעֵליֶכן  ָלֶלֶדת,  ָלֶהן  ַלֲעזֹר  ַהְּיהּוִדּיֹות  ַהָּנִׁשים 
ִלְבּדֹק ָמה נֹוַלד. ִאם ֶזה ֵּבן, ֲעֵליֶכן ְלָהִמית אֹותֹו; 

ְוִאם זֹו ַּבת – ַהְׁשִאירּו אֹוָתּה ַּבַחִּיים.

ּו יז ָעׂש֔ א  ְולֹ֣ ים  ֱאלִֹה֔ ֶאת־ָהֽ דֹ֙ת  ְמַיּלְ ַהֽ אןָ  יֶר֤ ַוּתִ

ַחֶּי֖יןָ ֶאת־ ִים ַוּתְ ֶלְך ִמְצָר֑ ן ֶמ֣ ר ֲאֵליֶה֖ ֥ ּבֶ ר ּדִ ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ

ים: ַהְיָלִדֽ

ַלְּמַיְּלדֹות ָהְיָתה ִיְרַאת ֱאֹלִקים, ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹר ַעל 
ְוֵהן ֹלא ָעׂשּו ֶאת ָמה ֶׁשִּצָּוה אֹוָתן  ִאּסּור ֶרַצח, 
ַהְּזָכִרים  ַּבִּתינֹוקֹות  ִטְּפלּו  ֶאָּלא  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך 

ֶׁשּנֹוְלדּו ְוָנְתנּו ָלֶהם ִלְחיֹות.

ן יח ָלֶה֔ ַוּ֣יֹאֶמר  ת  דֹ֔ ְמַיּלְ ַלֽ ִי֙ם  ֶלְך־ִמְצַר֨ ֶמֽ א  ַוִּיְקָר֤

ֶאת־ ַחֶּי֖יןָ  ַוּתְ ַהֶּז֑ה  ר  ָב֣ ַהּדָ ן  יֶת֖ ֲעׂשִ ּוַע  ַמּד֥

ים: ַהְיָלִדֽ

ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָקָרא ַלְּמַיְּלדֹות ְוָׁשַאל אֹוָתן: ַמּדּוַע 
ַלְּיָלִדים  נֹוְתנֹות  ְוַאֶּתן  ְּבקֹוִלי  ׁשֹוְמעֹות  ֵאיְנֶכן 

ַהְּזָכִרים ִלְחיֹות?

ים יט ֛ ׁשִ ַכּנָ א  לֹ֧ י  ֣ ּכִ ה  ְרעֹ֔ ֶאל־ּפַ דֹ֙ת  ְמַיּלְ ַהֽ ְרןָ  ַוּתֹאַמ֤

ֶרם  ֶט֨ ּבְ ה  ּנָ ֵה֔ י־ָח֣יֹות  ֽ ּכִ ִעְבִרּ֑יֹת  ָהֽ ְצִרּ֖יֹת  ַהּמִ

ֶ֖דת ְוָיָלֽדּו: ְמַיּלֶ ן ַהֽ ֧בֹוא ֲאֵלֶה֛ ּתָ

ַהְּיהּוִדּיֹות  ַהָּנִׁשים  ְלַפְרעֹה:  ַהְּמַיְּלדֹות  ֵהִׁשיבּו 
ְזקּוקֹות  ֵאיָנן  ֵהן  ַהִּמְצִרּיֹות.  ַהָּנִׁשים  ִמן  ׁשֹונֹות 
ְּכֵדי  ָּבָאה  ֶׁשַהְּמַיֶּלֶדת  ִלְפֵני  עֹוד  ַּבֵּלָדה.  ְלֶעְזָרה 

ְלַסֵּיַע ָלֶהן, ֵהן ְּכָבר ַאֲחֵרי ַהֵּלָדה.

ַוַּיַֽעְצ֖מּו כ ָהָע֛ם  ֶרב  ַוִּי֧ ֑דֹת  ְמַיּלְ ַלֽ ים  ֱאלִֹה֖ ַוֵּי֥יֶטב 

ְמֽאֹד:

טֹוב  ָׂשָכר  ֱאֹלִקים  ָנַתן  ַהֶּזה  ַהַּמֲעֶׂשה  ַעל 
הֹוִסיפּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוֵביְנַתִים  ַלְּמַיְּלדֹות, 

ְלִהְתַרּבֹות ּוְלִהְתַחֵּזק ְמאֹוד.

ַוַּיַ֥עׂש כא ים  ֱאלִֹה֑ ֶאת־ָהֽ ֖דֹת  ְמַיּלְ ַהֽ ְר֥אּו  י־יָֽ ּכִ י  ַוְיִה֕

ים: ֽ ּתִ ם ּבָ ָלֶה֖

ָקַבע  ַהְּמַיְּלדֹות  ֶׁשל  ַהּטֹוִבים  ַמֲעֵׂשיֶהן  ִּבְזכּות 
 – ֲחׁשּובֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ֵמֶהן  ֶׁשֵּיְצאּו  ֱאֹלִקים 

ּכֹוֲהִנים, ְלִוִּיים ּוְמָלִכים.

ני
ש

ְפָרה: זֹו יֹוֶכֶבד, ַעל ֵׁשם ֶׁשְּמַׁשֶּפֶרת ֶאת ַהָּוָלד.  ׁשִ

ּפּוָעה: זֹו ִמְרָים, ֶׁשּפֹוָעה ּוְמַדֶּבֶרת ְוהֹוָגה ַלָּוָלד ְּכֶדֶרְך ַהָּנִׁשים ַהְּמַפְּיסֹות ִּתינֹוק ַהּבֹוֶכה.

הצצה
ְלַרִש"י
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ַהְּכֵאִבים  ֶאת  עֹוד  ִלְסּבֹל  ְיכֹוָלה  ֹלא  ֲאִני  "ַּדי! 
ֶמֶלְך  ַּפְרעֹה,  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ִּבְתָיה,  ְוַהֵּגרּוִדים", ָאְמָרה  
ֶׁשָּלּה  ַהּגּוף  ְוָכל  ְמצַֹרַעת,  ָהְיָתה  ִּבְתָיה  ִמְצַרִים.  

ָהָיה ָמֵלא ְּפָצִעים ּכֹוֲאִבים ּוְמָגְרִדים.

ַהְרֵּבה  הֹוֶלֶכת  ָהְיָתה  ַהְּכֵאִבים  ֶאת  ְלָהֵקל  ְּכֵדי 
ְמִביִאים  ָהיּו  ַהָּקִרים  ַהַּמִים  ַהִּנילּוס.  ִּבְנַהר  ִלְטּבֹל 

ָלּה ֲהָקָלה.

ָרֲאָתה  ַּבָּנָהר,  ִלְטּבֹל  ִּבְתָיה  ְּכֶׁשָּיְרָדה   ֶאָחד,  יֹום 
"ֲאִני  ַהּסּוף.  ְקֵני  ֵּבין  ָׁשָטה  מּוָזָרה  ֵּתָבה  ִּפְתאֹום 
ָאְמָרה  ַהּזֹאת",  ַּבֵּתָבה  ֵיׁש  ָמה  ִלְראֹות  רֹוָצה 
ָרֲאָתה  ַהֵּתָבה  ֶאת  ְּכֶׁשָּפְתָחה  ֶׁשָּלּה.  ַלְּמָׁשְרתֹות 

ְּבתֹוָכּה ִּתינֹוק ּבֹוֶכה, ּוָפָניו ְמִאירֹות ְּבאֹור ֻמְפָלא.

"ֵאיֶזה ִּתינֹוק ַמְקִסים!", ָאְמָרה  ִּבְתָיה, ְוָאז ָרֲאָתה 
ֶׁשָּקָרה ָּדָבר ַמְדִהים – ָּכל ִּפְצֵעי ַהָּצַרַעת ֶׁשָהיּו ַעל 
ּגּוָפּה ֶנֶעְלמּו, ְוָהעֹור ֶׁשָּלּה ַנֲעָׂשה ָחָלק ְוָיֶפה, ְּכמֹו 

ָזָהב אֹו ַּגֶחֶלת
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עֹור ֶׁשל ֶיֶלד ָצִעיר. "ַהִּתינֹוק ַהֶּזה הּוא ְקֵמַע ַהַּמָּזל 
ֶׁשִּלי!", ָקְרָאה ְּבִׂשְמָחה, "ֲאִני רֹוָצה ְלַגֵּדל אֹותֹו!".

ֶׁשָּמְׁשָתה  ֵׁשם  ַעל  מֶֹׁשה,  ַלִּתינֹוק  ָקְרָאה  ִּבְתָיה 
)הֹוִציָאה( אֹותֹו ֵמַהַּמִים. ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָּבַאְרמֹון ֶׁשל 
ַּפְרעֹה ָאֲהבּו ֶאת ַהִּתינֹוק ַהָּיֶפה. ַּגם ַּפְרעֹה ַעְצמֹו 

ָהָיה ְמַחֵּבק ּוְמַנֵּׁשק אֹותֹו ּוִמְׁשַּתְעֵׁשַע ִאּתֹו.

ָּתַפס  ַהִּתינֹוק,  ֶאת  ֶהְחִזיק  ְּכֶׁשַּפְרעֹה  ֶאָחד,  יֹום 
ַהִּתינֹוק ֶאת ִּכְתרֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה, הֹוִריד אֹותֹו ֵמרֹאׁשֹו 
ְוִהִּניַח ֶאת ַהֶּכֶתר ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשּלֹו. ָאְמרּו יֹוֲעָציו ֶׁשל 
ַּפְרעֹה: "ֶזה ִסיָמן ַרע. ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִׁשים ֶׁשּיֹום ֶאָחד 

הּוא ִיַּקח ִמְּמָך ֶאת ַהַּמְלכּות".

ַעל  ִרֵחם  ְוהּוא  ִיְתרֹו,  ָהָיה  ַהֶּמֶלְך  ִמּיֹוֲעֵצי  ֶאָחד 
ִּתינֹוק  ֶׁשל  ַמֲעֶׂשה  ְסַתם  "ֶזה  ְוָאַמר:  ַהִּתינֹוק 

ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ָּדָבר. ָהָבה ִנְרֶאה ִאם ֶּבֱאֶמת הּוא יֹוֵדַע 
ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְקָעָרה  ְלָפָניו  ָנִביא  ְּדָבִרים.  ֵּבין  ְלַהְבִחין 
ְּבַצד ֶאָחד ֲחִתיַכת ָזָהב ּוַבַּצד ַהֵּׁשִני ַּגֶחֶלת ֶׁשל ֵאׁש. 
ְׁשֵּתיֶהן נֹוְצצֹות, ְוִנְרֶאה ִאם ֵיַדע ִלְבחֹר ַּבָּזָהב ְוֹלא 

ַּבַּגֶחֶלת".

ְוַהַּגֶחֶלת,  ַהָּזָהב  ִעם  ַהְּקָעָרה  ֶאת  ְלָפָניו  ֵהִביאּו 
ּומֶֹׁשה ַהִּתינֹוק הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו ָלַקַחת ֶאת ַהָּזָהב. 
ִמָּיד ָּבא ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ְוָדַחף ֶאת ָידֹו ֶׁשל מֶֹׁשה 
ְוִהְכִניס  ַּבַּגֶחֶלת  ָּתַפס  ַהִּתינֹוק  ַהַּגֶחֶלת.  ְלֵעֶבר 
ְּכִוָּיה  לֹו  ָּגְרָמה  ַהַחָּמה  ְוַהַּגֶחֶלת  ִּפיו,  ְלתֹוְך  אֹוָתּה 
ָלׁשֹון"  ּוְכַבד  ֶּפה  "ְּכַבד  מֶֹׁשה  ַנֲעָׂשה  ָּכְך  ִּבְלׁשֹונֹו. 

)ָאָדם ֶׁשִּמְתַקֶּׁשה ְּבִדּבּורֹו(.

)ַעל־ִּפי ְׁשמֹות ַרָּבה ָּפָרָׁשה א(
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