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 בזכות שוטרי בני ישראל נגאלו ישראל ממצרים )שמות ה'(

In the Merit of the Jewish Overseers the Jewish People Were Redeemed (Exodus 5) 

 

 ה(-הביצוע )שמות ד ד(-התכנון בהקדשת הסנה )שמות ג

ר הּוא " ר ְיַדבֵּ ִוי ָיַדְעִתי ִכי ַדבֵּ ַויֹּאֶמר ֲהֹלא ַאֲהרֹּן ָאִחיָך ַהלֵּ

א ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָשַמח ְבִלבוֹּ  ְוִדַבְרָת . ְוַגם ִהנֵּה הּוא יֹּצֵּ

ָליו ְוַשְמָת ֶאת ַהְדָבִרים ְבִפיו  טו(-" )ג', ידאֵּ

ְך ִלְקַראת מֶשה" ן לֵּ ֶלְך  ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַאֲהרֹּ ַהִמְדָבָרה ַויֵּ

הּו ְבַהר ָהֱאֹלִהים ַוִיַשק לוֹּ  ת  .ַוִיְפְגשֵּ ד מֶשה ְלַאֲהרֹּן אֵּ ַוַיגֵּ

ת ֲאֶשר ִצָּוהּו תֹּ ת ָכל ָהאֹּ י ה' ֲאֶשר ְשָלחוֹּ ְואֵּ " )ד', ָכל ִדְברֵּ

 כח(.-כז

ל" ְך ְוָאַסְפָת ֶאת ִזְקנֵּי ִיְשָראֵּ לַויֵֶּלְך משֶ " " )ג', טז(.לֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ן ַוַיַאְספּו ֶאת ָכל ִזְקנֵּ " )ד', ה ְוַאֲהרֹּ

 כט(.

ן " ת ָהִראשוֹּ ל ָהאֹּ ְוָהָיה ִאם ֹלא ַיֲאִמינּו ָלְך ְוֹלא ִיְשְמעּו ְלקֹּ

ןְוהֶ  ת ָהַאֲחרוֹּ ל ָהאֹּ  " )ד', ח(ֱאִמינּו ְלקֹּ

ת ָכל ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר ה' ֶאל " ן אֵּ ר ַאֲהרֹּ מֶשה ַוְיַדבֵּ

ינֵּי ָהָעם ת ְלעֵּ תֹּ ן ָהָעם ַוִיְשְמעּו ִכי ָפַקד . ַוַיַעש ָהאֹּ  ה'ַוַיֲאמֵּ

ל ְוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים  לא(.-', ל" )דֶאת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ינּו " י ָהִעְבִרִיים ִנְקָרה ָעלֵּ ָליו ה' ֱאֹלהֵּ  ַוֲאַמְרֶתם אֵּ

 ִמְדָבר ְוַעָתה נֲֵּלָכה ָנא ֶדֶרְך ְשלֶשת ָיִמים בַ 

ינּו  " )ג', יח(ְוִנְזְבָחה ַלה' ֱאֹלהֵּ

ינּו "  י ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעלֵּ  ַויֹּאְמרּו ֱאֹלהֵּ

 נֲֵּלָכה ָנא ֶדֶרְך ְשלֶשת ָיִמים ַבִמְדָבר 

נּו ַבֶדֶבר אוֹּ ֶבָחֶרב ינּו ֶפן ִיְפָגעֵּ  " )ד', ג(.ְוִנְזְבָחה ַלה' ֱאֹלהֵּ

ן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהֹלְך ְוֹלא ַוֲאִני ָיַדְעִתי כִ " י ֹלא ִיתֵּ

 " )ג', יט(.ְבָיד ֲחָזָקה

לוֹּ ְלַשַלח ֶאת " ַויֹּאֶמר ַפְרעֹּה ִמי ה' ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבקֹּ

חַ  ל ֹלא ֲאַשלֵּ ל ֹלא ָיַדְעִתי ֶאת ה' ְוַגם ֶאת ִיְשָראֵּ " ִיְשָראֵּ

 )ה', ב(.

ָתי ֲאֶשר ְוִהכֵּ  ָיִדיְוָשַלְחִתי ֶאת " ל ִנְפְלאֹּ יִתי ֶאת ִמְצַרִים ְבכֹּ

ן ְיַשַלח ֶאְתֶכם י כֵּ  " )ג', כ(.ֶאְעֶשה ְבִקְרבוֹּ ְוַאֲחרֵּ

ָיָדםָלֶתת ֶחֶרב ] נּו בְּ  ה', כא[. – ְלָהְרגֵּ

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ה-', א)ה א. משה ואהרון מול פרעה

ן ַויֹּאְמרּו ֶאל ַפְרעֹּה  גּו ִלי ַבִמְדָברְוַאַחר ָבאּו מֶשה ְוַאֲהרֹּ ל ַשַלח ֶאת ַעִמי ְוָיחֹּ י ִיְשָראֵּ ַויֹּאֶמר ַפְרעֹּה ִמי ה' . כֹּה ָאַמר ה' ֱאֹלהֵּ

חַ  ל ֹלא ֲאַשלֵּ ל ֹלא ָיַדְעִתי ֶאת ה' ְוַגם ֶאת ִיְשָראֵּ לוֹּ ְלַשַלח ֶאת ִיְשָראֵּ י ָהִעְבִרים . ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבקֹּ ָרא עָ ַויֹּאְמרּו ֱאֹלהֵּ  ֵלינּוִנקְּ

ינּו ֶפן  ָגֵענּונֲֵּלָכה ָנא ֶדֶרְך ְשלֶשת ָיִמים ַבִמְדָבר ְוִנְזְבָחה ַלה' ֱאֹלהֵּ  ...ֶבָחֶרבַבֶדֶבר אוֹּ  ִיפְּ

 

 (ט-', ו)ה ב. פרעה מול הנוגשים והשוטרים

ר ְגִשים ָבָעם ְוֶאת שְֹּטָריו לֵּאמֹּ ל  אִספּון ָלֵתת ֶתֶבן ָלָעםֹלא ת  . ַוְיַצו ַפְרעֹּה ַביוֹּם ַההּוא ֶאת ַהנֹּ ִנים ִכְתמוֹּ ִלְלבֹּן ַהְלבֵּ

ְלכּו ְוקְששּו ָלֶהם ֶתֶבן ם יֵּ ש ם ָתִשימּו ֲעֵליֶהם. ִשְלשֹּם הֵּ מו ל ִשלְּ ֵבִנים ֲאֶשר ֵהם ע ִשים תְּ כ ֶנת ַהלְּ ֶאת ַמתְּ ֹלא ִתְגְרעּו  וְּ

ֲעִקיםִמֶמנּו  ִפים ֵהם ַעל ֵכן ֵהם צ  ָחה ֵלאֹלֵהינּו ִכי ִנרְּ בְּ ָכה ִנזְּ ר ֵנלְּ ָדה ַעל ָהֲאָנִשים ְוַיֲעשּו ָבּה ְוַאל . ֵלאמ  ִתְכַבד ָהֲעבֹּ

י ָשֶקר  .ִיְשעּו ְבִדְברֵּ

 

 (יא-', י)ה ג. הנוגשים והשוטרים מול העם

ְצאּו  ָריוַויֵּ ש טְּ ֵשי ָהָעם וְּ גְּ ן ָלֶכם ֶתֶבן נ  תֵּ יֶנִני נֹּ ר כֹּה ָאַמר ַפְרעֹּה אֵּ ַאֶתם ְלכּו ְקחּו ָלֶכם . ַויֹּאְמרּו ֶאל ָהָעם לֵּאמֹּ

ֲאֶשר ִתְמָצאּו  ֶכם ָדָברֶתֶבן מֵּ ָרע ֵמֲעב ַדתְּ  .ִכי ֵאין ִנגְּ

 

ש ַקש ַלֶתֶבן-ַוָיֶפץ ָהָעם ְבָכל: תיאור העם   )ה', יב( ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלקשֵּ

 

 (יד-', יג)ההעם והשוטרים . הנוגשים מול 0ג

ר  ְגִשים ָאִצים לֵּאמֹּ יו ת ַהֶתֶבןְוַהנֹּ יו מו  ַכֲאֶשר ִבהְּ ַבר יו ם בְּ  .ַכלּו ַמֲעֵשיֶכם דְּ

ֵריַויֻּכּו  ָרֵאל ש טְּ ֵני ִישְּ ֶהם  בְּ ע הֲאֶשר ָשמּו ֲעלֵּ ֵשי ַפרְּ גְּ ר ַמדּוַע ֹלא ִכִליֶתם ָחְקֶכם  נ  ל ִשְלשֹּם לֵּאמֹּ ִלְלבֹּן ִכְתמוֹּ

ל ַגם ַהיוֹּם  .ַגם ְתמוֹּ

 

 (יח-', טו)ה . השוטרים מול פרעה0ב

ה ַלֲעָבֶדיָך ר ָלָמה ַתֲעֶשה כֹּ ל ַוִיְצֲעקּו ֶאל ַפְרעֹּה לֵּאמֹּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ִרים  ֶתֶבן ֵאין ִנָתן ַלֲעָבֶדיָך. ַוָיבֹּאּו שְֹּטרֵּ ֵבִנים א מְּ ּולְּ

ִכים ְוָחָטאת ַעֶמָך ָלנּו ֲעשּו ָחה ַלה'ַויֹּאֶמר . ְוִהנֵּה ֲעָבֶדיָך מֻּ בְּ ָכה ִנזְּ ִרים ֵנלְּ ִפים ַעל ֵכן ַאֶתם א מְּ ִפים ַאֶתם ִנרְּ ְוַעָתה  .ִנרְּ

נּו ִנים ִתתֵּ ֶכן ְלבֵּ ן ָלֶכם ְותֹּ  . ְלכּו ִעְבדּו ְוֶתֶבן ֹלא ִיָנתֵּ

 

 (כא-', יט)ה . השוטרים מול משה ואהרון0א

מוֹּ  ר ֹלא ִתְגְרעּו ִמִלְבנֵּיֶכם ְדַבר יוֹּם ְביוֹּ ָתם ְבָרע לֵּאמֹּ ל אֹּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ עּו. ַוִיְראּו שְֹּטרֵּ גְּ ן ִנָצִבים  ַוִיפְּ ֶאת מֶשה ְוֶאת ַאֲהרֹּ

ת ַפְרעֹּה אֵּ אָתם מֵּ ֶהם . ִלְקָראָתם ְבצֵּ ט ֲאֶשר ִהְבאַ  ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכםַויֹּאְמרּו ֲאלֵּ י ְוִיְשפֹּ ינֵּ י ַפְרעֹּה ּוְבעֵּ ינֵּ נּו ְבעֵּ יחֵּ ְשֶתם ֶאת רֵּ

נּו ֶחֶרבֲעָבָדיו ָלֶתת   .ְבָיָדם ְלָהְרגֵּ

 

 ו', א( –', כב )הסיכום ומעבר ליחידה הבאה 

ָתה ָלָעם ַהֶזה ָלָמה ֶזה ְשַלְחָתִני ה'ַוָיָשב מֶשה ֶאל  עֹּ ָני ָלָמה ֲהרֵּ ָאז ָבאִתי ֶאל ַפְר . ַויֹּאַמר ֲאדֹּ ַרע ָלָעם ּומֵּ ר ִבְשֶמָך הֵּ עֹּה ְלַדבֵּ

ל ֹלא ִהַצְלָת ֶאת ַעֶמָך ם ּוְבָיד ֲחָזָקה  ה'ַויֹּאֶמר . ַהֶזה ְוַהצֵּ ֶאל מֶשה ַעָתה ִתְרֶאה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ְלַפְרעֹּה ִכי ְבָיד ֲחָזָקה ְיַשְלחֵּ

ַאְר  ם מֵּ  צו.ְיָגֲרשֵּ


