
ֶכן ֶאת ַיֶלדְּ ֹּאֶמר, בְּ ִאיֶתן, ַעל-ַוי ִריֹות, ּורְּ ָנִים:-ָהִעבְּ ִאם-ִאם  ָהָאבְּ תֹו, וְּ ן הּוא ַוֲהִמֶתן אֹּ ַבת -בֵּ
 )שמות א' ט"ז( .ִהוא ָוָחָיה

 
ָכל ה, לְּ עֹּ ַצו ַפרְּ ר:-ַויְּ אמֹּ ָרה-ָכל  ַעּמֹו לֵּ אֹּ ן ַהִילֹוד, ַהיְּ ָכל ַהבֵּ ִליֻכהּו, וְּ ַחיּון-ַתשְּ  .ַהַבת, תְּ

 )שמות א' כ"ב(

 

המעצמה  ע"י ושעבוד ובו בזמן עלכאומה  על גיבוש עם ישראלספר שמות, התורה מספרת לנו ב
הכלכלית העולמית דאז מצרים. התנאים שבהם שיעבדו מצרים את העם היהודי הולכים ומחמירים עד 

 .משה לשחרר אותנו מעבדות כדי לקבל את התורה בהר סינישהם זועקים לאלוקים, והוא מטיל על 

האסטרולוגים של פרעה מגלים שמשחרר היהודים נולד, ולכן פרעה הוציא את הצו לזרוק את כל הילודים 
הזכרים לנילוס. זה קורה בלידתו של משה, ואמו יוכבד שמה אותו בסתר בסל בנילוס כדי להצילו מגזרת 

תיה בת פרעה, שמבינה שמדובר בילד יהודי ומכניסה אותו. אחר כך היא פרעה. הוא מתגלה על ידי ב
מחפשת אחות רטובה שתניק אותו כי הוא לא יונק חלב מאם לא יהודייה. אחותו של מושה מביאה את 

והיא מציעה את עצמה ויכולה לגדל את מוסה בביתה. בסביבות גיל שתים עשרה לקח פרעה  יוכבדאמה 
 לו בתקווה שהאינטליגנציה יוצאת הדופן שלו תועיל לממשלתו.את משה לבית המלוכה ש

 

בכל אדם כדי  ערעורבפתחה של פרשה זו אנו מוצאים התייחסות מעניינת לנוהל היצר הרע הגורם 
למנוע ממנו לקיים את מצוות ה'. כפי שהוזכר לעיל, פרעה ואנשיו מבצעים רצח תינוקות, אך התורה 

ֹּאֶמר, "על פקודת פרעה פעמיים. אז הוא אומר למיילדות היהודיות:  חוזרת על עצמה בכך שהיא חוזרת ַוי
ֶכן ֶאת ַיֶלדְּ ִאיֶתן, ַעל-בְּ ִריֹות, ּורְּ ָנִים:  ִאם-ָהִעבְּ ִאם-ָהָאבְּ תֹו, וְּ ן הּוא ַוֲהִמֶתן אֹּ . )שמות א, ת"ז( "ַבת ִהוא ָוָחָיה-בֵּ

כָ "וַ כמה פסוקים אחר כך אמר פרעה לעמו:  ה, לְּ עֹּ ַצו ַפרְּ ר:  ָכל-ליְּ אמֹּ ִליֻכהּו, -ַעּמֹו לֵּ ָרה ַתשְּ אֹּ ן ַהִילֹוד, ַהיְּ ַהבֵּ
ָכל ַחיּון-וְּ . כל מילה בתורה היא מדויקת ולכל אות יש משמעות וכשהתורה חוזרת (כ"בא' שמות ) ."ַהַבת, תְּ

על משהו זה אומר שיש לה משמעות מיוחדת עבורנו. כי התורה מדברת לכל יהודי בלי קשר למקום שבו 
 וא נמצא ובאיזה שעה.ה

?. התורה מספרת לנו שפרעה אמר לעם היהודי "תחיה" ולעמו תחיוןלבין  תחיואז מה ההבדל בין 
" היא ההוראה לעם תחיון" פירושו להטמיע אותם כדי שהתרבות המצרית תספוג אותם; "חיו". "תון"תחי

 .כלומר, התבוללותהיהודי לעזוב אותה בשקט. 

 

פעיל בגידול הילדים, וזו חייבת להיות חינוך יהודי "על פי טהרת הקודש", ללא כל על ההורים לקחת חלק 
ערכים ומדעים זרים ליהדות. כי חינוך יהודי על פי התורה והתלמוד הוא החינוך היחיד שיש לו ערך 

הּוִדי -כלשהו ל  יְּ

מעבדות במצרים הוראה. מהגאולה פירושה  זה יביא לגאולה, ישועה, ויביא את העולם לשלמות. תורה 
 צילו יהודים בגוף ובנפש.התעלמו מהוראות פרעה וה העבריות תהמיילדו. ללהיגאנוכל ללמוד לקח כיצד 

מוות  , ע"י התבוללות.מבחינה רוחניתזכרים. ו יהודים תינוקותפרעה רצה להרוג אותנו פיזית על ידי רצח 
גוף האדם. כאשר אנו מבינים ורודפים רוחני גרוע יותר ממוות פיזי, הנשמה היא החלק החשוב ביותר ב

 אחרי מה שטוב לנו, אנו מביאים את הגאולה האישית והכללית שלנו.


