ב"ה ,ישיבת חובבי תורה ,ימי עיון 7102
jonathan.grossman@biu.ac.il

בזכות שוטרי בני ישראל נגאלו ישראל ממצרים (שמות ה')
)In the Merit of the Jewish Overseers the Jewish People Were Redeemed (Exodus 5

הביצוע (שמות ד-ה)

התכנון בהקדשת הסנה (שמות ג-ד)

משה הַ ִמ ְדבָ ָרה וַ ֵּילְֶך
ָאחיָך הַ לֵּוִ י י ַָדעְ ִתי כִ י ַדבֵּ ר יְ ַדבֵּ ר הּוא "וַ יֹּאמֶ ר ה' ֶאל ַאהֲ רֹּן לְֵּך לִ ְק ַראת ֶ
" וַ יֹּאמֶ ר הֲ ֹלא ַאהֲ רֹּן ִ
משה לְ ַאהֲ רֹּן אֵּ ת
ֹלהים וַ יִ ַשק ל ֹּו .וַ ַיגֵּד ֶ
וְ גַם ִהנֵּה הּוא יֹּצֵּ א לִ ְק ָראתֶ ָך וְ ָראֲ ָך וְ שָ מַ ח בְ לִ ב ֹּו .וְ ִדבַ ְר ָת וַ יִ פְ גְ ֵּשהּו בְ הַ ר הָ אֱ ִ
אֵּ לָיו וְ שַ ְמ ָת אֶ ת הַ ְדבָ ִרים בְ פִ יו" (ג' ,יד-טו)

אתֹּת אֲ ֶשר ִצּוָ הּו" (ד',
כָל ִדבְ ֵּרי ה' אֲ ֶשר ְשלָח ֹּו וְ אֵּ ת כָל הָ ֹּ
כז-כח).

"לְֵּך וְ ָאסַ פְ ָת אֶ ת זִ ְקנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל" (ג' ,טז).

ַַאספּו ֶאת כָל זִ ְקנֵּי בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל" (ד',
"וַ ֵּילְֶך משֶ ה וְ ַאהֲ רֹּן וַ י ְ
כט).

משה
" וְ הָ יָה ִאם ֹלא יַאֲ ִמינּו לְָך וְ ֹלא יִ ְש ְמעּו לְ קֹּל הָ אֹּת הָ ִראשוֹּן "וַ יְ ַדבֵּ ר ַאהֲ רֹּן אֵּ ת כָ ל הַ ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ִדבֶ ר ה' ֶאל ֶ
וְ הֶ אֱ ִמינּו לְ קֹּל הָ אֹּת הָ ַאחֲ רוֹּן" (ד' ,ח)

וַ יַעַ ש הָ אֹּתֹּ ת לְ עֵּ ינֵּי הָ עָ ם .וַ יַאֲ מֵּ ן הָ עָ ם וַ יִ ְש ְמעּו כִ י פָ ַקד ה'
אֶ ת בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל וְ כִ י ָרָאה אֶ ת עָ ְניָם" (ד' ,ל-לא).

"וַ אֲ מַ ְר ֶתם אֵּ לָיו ה' אֱ ֹלהֵּ י הָ עִ בְ ִריִ ים נ ְִק ָרה עָ לֵּינּו

ֹּאמרּו אֱ ֹלהֵּ י הָ עִ בְ ִרים נ ְִק ָרא עָ לֵּינּו
"וַ י ְ

וְ עַ ָתה ֵּנ ֲלכָה נָא ֶד ֶרְך ְשלשֶ ת י ִָמים בַ ִמ ְדבָ ר

לשת י ִָמים בַ ִמ ְדבָ ר
ֵּנ ֲלכָה נָא ֶד ֶרְך ְש ֶ

וְ נִזְ בְ חָ ה לַה' אֱ ֹלהֵּ ינּו" (ג' ,יח)

וְ נִזְ בְ חָ ה לַה' אֱ ֹלהֵּ ינּו פֶ ן יִ פְ גָעֵּ נּו בַ ֶדבֶ ר א ֹּו בֶ חָ ֶרב" (ד' ,ג).

"וַ אֲ נִ י י ַָדעְ ִתי כִ י ֹלא יִ ֵּתן אֶ ְתכֶם מֶ לְֶך ִמ ְצ ַריִ ם לַהֲ ֹלְך וְ ֹלא "וַ יֹּאמֶ ר פַ ְרעֹּה ִמי ה' אֲ ֶשר אֶ ְשמַ ע בְ קֹּל ֹּו לְ ַשלַח אֶ ת
בְ יָד חֲ זָ ָקה" (ג' ,יט).

יִ ְש ָראֵּ ל ֹלא י ַָדעְ ִתי ֶאת ה' וְ גַם אֶ ת יִ ְש ָראֵּ ל ֹלא אֲ ַשלֵּחַ "
(ה' ,ב).

יתי אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם בְ כֹּל נִ פְ לְ אֹּתָ י אֲ שֶ ר [לָתֶ ת חֶ ֶרב בְּ י ָָדם לְ הָ ְרגֵּנּו – ה' ,כא].
"וְ שָ ל ְַח ִתי אֶ ת י ִָדי וְ ִה ֵּכ ִ
אֶ עְ שֶ ה בְ ִק ְרב ֹּו וְ ַאחֲ ֵּרי כֵּן יְ שַ לַח אֶ ְתכֶם" (ג' ,כ).

א .משה ואהרון מול פרעה (ה' ,א-ה)
ֹּאמרּו אֶ ל פַ ְרעֹּה כֹּה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵּ י יִ ְש ָראֵּ ל ַשלַח אֶ ת עַ ִמי וְ ָיחֹּגּו לִ י בַ ִמ ְדבָ ר .וַ יֹּאמֶ ר פַ ְרעֹּה ִמי ה'
משה וְ ַאהֲ רֹּן וַ י ְ
וְ ַאחַ ר בָ אּו ֶ
ֹּאמרּו אֱ ֹלהֵּ י הָ עִ בְ ִרים נִ ְּק ָרא עָ לֵינּו
אֲ שֶ ר אֶ ְשמַ ע בְ קֹּל ֹּו לְ שַ לַח אֶ ת יִ ְש ָראֵּ ל ֹלא י ַָדעְ ִתי אֶ ת ה' וְ גַם אֶ ת יִ ְש ָראֵּ ל ֹלא אֲ ַשלֵּחַ  .וַ י ְ
ֵּנלֲכָה נָא ֶד ֶרְך ְשלשֶ ת י ִָמים בַ ִמ ְדבָ ר וְ נִזְ בְ חָ ה לַה' אֱ ֹלהֵּ ינּו פֶ ן יִ ְּפגָעֵ נּו בַ ֶדבֶ ר א ֹּו בֶ חָ ֶרב...
ב .פרעה מול הנוגשים והשוטרים (ה' ,ו-ט)
אספּון לָתֵ ת ֶתבֶ ן לָעָ ם לִ לְ בֹּן הַ לְ בֵּ נִ ים כִ ְתמוֹּל
וַ יְ צַ ו פַ ְרעֹּה בַ יוֹּם הַ הּוא אֶ ת הַ נֹּגְ ִשים בָ עָ ם וְ אֶ ת ש ְֹּט ָריו לֵּאמֹּרֹ .לא ת ִ
קששּו לָהֶ ם ֶתבֶ ן .וְּ אֶ ת מַ ְּתכנֶת הַ לְּ בֵ נִ ים אֲ ֶשר הֵ ם ע ִשים ְּתמול ִשלְּ שם ָת ִשימּו ֲעלֵיהֶ ם ֹלא ִתגְ ְרעּו
ִשלְ שֹּם הֵּ ם יֵּלְ כּו וְ ְ
ִממֶ נּו כִ י נִ ְּר ִפים הֵ ם עַ ל ֵכן הֵ ם צע ֲִקים לֵאמר נֵלְּ כָה נִ זְּ בְּ חָ ה לֵאֹלהֵ ינּוִ .תכְ בַ ד הָ ֲעב ָֹּדה עַ ל הָ אֲ נ ִָשים וְ ַיעֲשּו בָ ּה וְ ַאל
יִ ְשעּו בְ ִדבְ ֵּרי שָ ֶקר.
ג .הנוגשים והשוטרים מול העם (ה' ,י-יא)
ֹּאמרּו אֶ ל הָ עָ ם לֵּאמֹּר כֹּה ָאמַ ר פַ ְרעֹּה ֵּאי ֶננִי נֹּתֵּ ן ָלכֶם ֶתבֶ ןַ .א ֶתם לְ כּו ְקחּו לָכֶ ם
וַ י ְֵּצאּו נגְּ ֵשי הָ עָ ם וְּ ש ְּט ָריו וַ י ְ
ֶתבֶ ן מֵּ אֲ שֶ ר ִת ְמצָ אּו כִ י אֵ ין נִ גְּ ָרע מֵ עֲבדַ ְּתכֶם דָ בָ ר.
תיאור העם :וַ יָפֶ ץ הָ עָ ם בְ כָ ל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם לְ קשֵּ ש ַקש ל ֶַתבֶ ן (ה' ,יב)
ג .0הנוגשים מול העם והשוטרים (ה' ,יג-יד)
ֲשיכֶם ְּדבַ ר יום בְּ יומו כַאֲ ֶשר בִ ְּהיות הַ ֶתבֶ ן.
ָאצים לֵּאמֹּר כַלּו מַ ע ֵ
וְ הַ נֹּגְ ִשים ִ
וַ יֻּכּו ש ְּט ֵרי בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל אֲ שֶ ר שָ מּו ֲעלֵּהֶ ם נגְּ ֵשי פַ ְּרעה לֵּאמֹּר מַ דּועַ ֹלא כִ לִ יתֶ ם חָ ְקכֶם לִ לְ בֹּן כִ ְתמוֹּל ִשלְ שֹּם
גַם ְתמוֹּל גַם הַ יוֹּם.
ב .0השוטרים מול פרעה (ה' ,טו-יח)
וַ ָיבֹּאּו ש ְֹּט ֵּרי בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל וַ יִ ְצעֲקּו אֶ ל פַ ְרעֹּה לֵּאמֹּר לָמָ ה תַ עֲשֶ ה כֹּה ַלעֲבָ ֶדיָךֶ .תבֶ ן אֵ ין נִ ָתן ַלעֲבָ ֶדיָך ּולְּ בֵ נִ ים א ְּמ ִרים
לָנּו עֲשּו וְ ִהנֵּה עֲבָ ֶדיָך מֻּ כִ ים וְ חָ טָ את עַ מֶ ָך .וַ יֹּאמֶ ר נִ ְּר ִפים אַ ֶתם נִ ְּר ִפים עַ ל ֵכן אַ ֶתם א ְּמ ִרים נֵלְּ ָכה נִ זְּ בְּ חָ ה לַה' .וְ עַ ָתה
לְ כּו עִ בְ דּו וְ תֶ בֶ ן ֹלא יִ נָתֵּ ן ָלכֶם וְ ֹּתכֶן לְ בֵּ נִים ִת ֵּתנּו.

א .0השוטרים מול משה ואהרון (ה' ,יט-כא)
משה וְ אֶ ת ַאהֲ רֹּן נִ צָ ִבים
וַ יִ ְראּו ש ְֹּט ֵּרי בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל אֹּתָ ם בְ ָרע לֵּאמֹּר ֹלא ִתגְ ְרעּו ִמלִ בְ נֵּיכֶם ְדבַ ר יוֹּם בְ יוֹּמ ֹּו .וַיִ ְּפגְּ עּו אֶ ת ֶ
ּובעֵּ ינֵּי
ֹּאמרּו אֲ לֵּהֶ ם י ֵֶרא ה' ֲעלֵיכֶם וְ יִ ְשפֹּט אֲ ֶשר ִהבְ אַ ְש ֶתם אֶ ת ֵּריחֵּ נּו בְ עֵּ ינֵּי פַ ְרעֹּה ְ
לִ ְק ָראתָ ם בְ צֵּ אתָ ם מֵּ אֵּ ת פַ ְרעֹּה .וַ י ְ
עֲבָ ָדיו לָתֶ ת חֶ ֶרב בְ י ָָדם לְ הָ ְרגֵּנּו.
סיכום ומעבר ליחידה הבאה (ה' ,כב – ו' ,א)
אתי ֶאל פַ ְרעֹּה לְ ַדבֵּ ר בִ ְשמֶ ָך הֵּ ַרע לָעָ ם
וַ יָשָ ב משֶ ה אֶ ל ה' וַ יֹּאמַ ר אֲ ֹּדנָי לָמָ ה הֲ ֵּרעֹּתָ ה לָעָ ם הַ זֶ ה לָמָ ה זֶ ה ְשל ְַח ָתנִ יּ .ומֵּ ָאז בָ ִ
ּוביָד חֲ זָ ָקה
משה עַ ָתה ִת ְראֶ ה אֲ שֶ ר אֶ ע ֱֶשה לְ פַ ְרעֹּה כִ י בְ יָד חֲ זָ ָקה יְ ַשלְ חֵּ ם ְ
הַ זֶ ה וְ הַ צֵּ ל ֹלא ִהצַ לְ ָת אֶ ת עַ מֶ ָך .וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
ַארצו.
יְ גָרֲ שֵּ ם מֵּ ְ

