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 5מתוך    1עמ'  

 

 שוטרי בני ישראל 

ם ִלְלבֹׁן ּכִ  ם ָחְקכֶׁ ֹׁא ִכִליתֶׁ ם נְֹׁגֵשי ַפְרעֹׁה ֵלאמֹׁר ַמּדּוַע ל ר ָשמּו ֲעֵלהֶׁ ְתמֹול ִשְלשֹׁם ַגם ְתמֹול  ַויֻּּכּו שְֹׁטֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאשֶׁ

ל ַפְרעֹׁה ֵלאמֹׁר  ַוָיבֹׁאּו שְֹׁטֵרי ְבֵני  ַגם ַהיֹום: יָך:  ִיְשָרֵאל ַוִיְצֲעקּו אֶׁ ה כֹׁה ַלֲעָבדֶׁ יָך ּוְלֵבִנים    ָלָמה ַתֲעשֶׁ ן ֵאין ִנָתן ַלֲעָבדֶׁ בֶׁ תֶׁ

ָך: ִּכים ְוָחָטאת ַעמֶׁ יָך מֻּ ם אְֹׁמִר   אְֹׁמִרים ָלנּו ֲעשּו ְוִהֵנה ֲעָבדֶׁ ם ִנְרִפים ַעל ֵּכן ַאתֶׁ ִנְרִפים ַאתֶׁ ר  ֹׁאמֶׁ ִנְזְבָחה  ַוי ים ֵנְלָכה 

ם וְ ְוַעָתה ְלכּו ִעְבדּו ְותֶׁ   ַלה': ֹׁא ִיָנֵתן ָלכֶׁ ן ל ן ְלֵבִנים ִתֵתנּו:בֶׁ ֹׁא ִתְגְרעּו   תֹׁכֶׁ ַוִיְראּו שְֹׁטֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל אָֹׁתם ְבָרע ֵלאמֹׁר ל

ם ְּדַבר יֹום ְביֹומֹו:  1יט(. - ה יד  תושמ) ִמִלְבֵניכֶׁ

ת ַאֲהרֹׁ ַוִיְפְגעּו אֶׁ  ה ְואֶׁ ִנָצִבים ִלְקָראָתם ְבֵצאָתם ֵמֵאת פַ ת מֹׁשֶׁ ר    ְרעֹׁה:ן  ְוִיְשפֹׁט ֲאשֶׁ ם  א ה' ֲעֵליכֶׁ ם ֵירֶׁ ֹׁאְמרּו ֲאֵלהֶׁ ַוי

ְלָהְרֵגנּו:ִה  ְבָיָדם  ב  רֶׁ ת חֶׁ ָלתֶׁ ֲעָבָדיו  ּוְבֵעיֵני  ַפְרעֹׁה  ְבֵעיֵני  ֵריֵחנּו  ת  ם אֶׁ ל  ְבַאְשתֶׁ ה אֶׁ ֲאדָֹׁני ָלמָ   ַוָיָשב מֹׁשֶׁ ֹׁאַמר  ַוי ה  ה' 

ה ְשַלְחתָ  ה ָלָמה זֶׁ ָך הֵ   ִני:ֲהֵרעָֹׁתה ָלָעם ַהזֶׁ ל ַפְרעֹׁה ְלַדֵבר ִבְשמֶׁ ָך: ּוֵמָאז ָבאִתי אֶׁ ת ַעמֶׁ ֹׁא ִהַצְלָת אֶׁ ה ְוַהֵצל ל   ַרע ָלָעם ַהזֶׁ

 2. (כג- שם כ  תו שמ)

ם   ם ִנָצִבים ַהיֹום ּכְֻּלכֶׁ םִלְפֵני ה' ֱאֹלהֵ ַאתֶׁ ם ָראֵשיכֶׁ ם ּכֹׁל ִאיש ִיְשָרֵאל:ִש   יכֶׁ ם ְושְֹׁטֵריכֶׁ ם ִזְקֵניכֶׁ כט ט דברים  )  ְבֵטיכֶׁ

 3(. פרשת נצבים

 נשיאי ישראל הם  – ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מה

ראשי בית  ולא    ".ראשי בית אבותם"  :תלמוד לומר  ?, שומע אני שהיו הדיוטות ונתמנו"ויקריבו נשיאי ישראל"

יהם  על ם הן הן שהיו ממוני -"  הם נשיאי המטות"נשיאים בני נשיאים:  -אף נשיאי שבטים אלא  ,לבדאבותם ב

 4)שמות ה יד(. "כו שוטרי בני ישראל ווי" :שנאמר ,צריםבמ

 זקני הסנהדרין הראשון הם  – קא צביספ ת בהעלותךדבר פרש ספרי במ

ן אדם  , מלמד שאי"כי הם זקני העם"ברורים הן לפני:    אתה צריך לידע אם  -"  אשר ידעת כי הם זקני העם"

איש פלוני כשר    :עליו ואומרות  עד שהבריות מרננות  , הא"כ יושב בישיבה של מעל  יושב בישיבה של מטה אלא 

  :אמר המקום  -"  ני ישראל אותם ברע לאמרויראו שוטרי ב : " אמרה שנ, כמ"ריו וטוש "  5וחסיד ונאה להיות חכם. 

 6יבואו ויראו בריוח עמהן.  ,צריםהואיל וראו עמהן בצער ההוא של מ

 
ר  ַמר ה' ֱאֹלה ָאכ  "פשוטה": "בדרישה    אל פרעה  רון בפעם הראשונהרק ה בספר שמות באים משה ואהפחילת  תב  1 ֵאל ַשַלח ֶאת ֵהי ִישְׂ

י   ּגַעִמי וְׂ רּו  ח  ב  ַשַלח ֶאת יִ ֶאשְׂ י ה' ֲאֶשר  מִ ". פרעה מסרב: "ִלי ַבִמדְׂ לו  לְׂ ק  ִתי ַמע בְׂ ַדעְׂ ֵאל ֹלא י  ר  ַגם אֶ   שְׂ ֵאל ֹלֶאת ה' וְׂ ר  יד  " ומכבא ֲאַשֵלחַ ת ִישְׂ
ה"  : י ישראלעולו על בנאת   ד  ֲעב  ַבד ה  ִש   ִתכְׂ ֲאנ  רֵ ים וְׂ ַעל ה  ִדבְׂ עּו בְׂ ַאל ִישְׂ ּה וְׂ ֶקרַיֲעשּו ב  הוא  פסוקים,  , תוך דילוג על כמה  המשך ", והי ש 

כאשר    סדן,שים המצריים ובין העם, בין הפטיש והני ישראל כעומדים בתווך, בין פרעה והנוג, בו נזכרים שוטרי בבא לעיל בקטע שמו 
ֵרי  ַויִ "אחרון: ה פשר הפסוק הצרים? ומשעבוד מם בכל סיפור קלחי ישראל ומה  נב. מי הם שוטרי נהבתמוואהרון  גם משה אּו ש טְׂ רְׂ

מו   יו  ם בְׂ ַבר יו  ֵניֶכם דְׂ עּו ִמִלבְׂ רְׂ ר ֹלא ִתגְׂ ע ֵלאמ  ר  ם בְׂ ת  ֵאל א  ר  ֵני ִישְׂ  במלואו. ה לקרוא את פרק תחילה  חשוב ". בְׂ
עול  , אלא גרמו להכבדת  ילו את העםרק שלא הצ  ה שבשליחותם לאשה ואהרון בטענה קשל מ' אגלגלתת עול פרעה 'מתבדהכ  2

י משה  פעמיים בדברעה  למילה "רע" שמופיו לב  אורה קשים ביותר. שימה בדברים לכ. ומשה פונה לקב"לאו הכיב  הקשה  דהשעבו
  תם הנתונים תחת הבניין ואינו  בנו בדברכבר הרח  לקב"האלה של משה  דברים קשים  . על  גם בסוף הקטע הקודםלקב"ה ונזכרת  

   במלואו. הפרק קרוא את  ל מאדחשוב  שוב ש יר נזכלמדרשים ול לפני שנצל, אך ראלי יששוטרי בננתמקד בנושא כאן . בפרשה זו 
ערב פטירתו  העם    אתמשה  זה של  בכינוס  , מצוי  "ישראל"  בהקשר עם ו העם  אירוע בתולדות  של שוטרים כלוקחים חלק בזכור  עוד א  3

וי בספר  אזכור דומה מצ  .(ירוע ולא א  ותוי לדור הוא ציו  יח  זט דברים  ביך"  בכל שער)"שופטים ושוטרים תתן לך    רץלאה  כניסהו
ר  ":  לגח  יהושע  , ככתוב ב בלם והר עיהר גריזיברית    –עמד  מ פעמיים. בקיום    יהושע ל ִישְׂ כ  יוְׂ ֵקנ  ש טְׂ ֵאל ּוזְׂ דִ ו וְׂ מְׂ יו ע  ט  ש פְׂ ים ִמֶזה  ִרים וְׂ

ָארו   וִ ּוִמֶזה ל  ֲהִנים ַהלְׂ ֵאי אֲ ִים נ  ן ֶנֶגד ַהכ  ן בְׂ שְׂ ֶאזְׂ   ִרית ה'רו  ח חֶ ַכֵּגר כ  יו  ר  ל  ל הַ מּו ֶאל  צְׂ יו  ֶאל מּול ַהר ֵעיב  ַהֶחצְׂ ִרִזים וְׂ ֶשה  ר ּגְׂ ה מ  ַכֲאֶשר ִצּו 
ֵרְך ֶאת ב  ר    ֶעֶבד ה' לְׂ ם ִישְׂ ע  נ הֵאל ב  ה  :  אכד    יהושעבככתוב  וגמת מה שעשה משה,  ושע נפרד מהעם בסוף ימיו, דכן בעת שיה". וִראש 

ף יְׂ " עַ ַוֶיֱאס  שֻׁ ֵטי יִ  אֶ הו  ל ִשבְׂ כֶ ת כ  ֵאל שְׂ ר  זִ מ  שְׂ א לְׂ ר  ֵאלה ַוִיקְׂ ר  ֵני ִישְׂ יו ּו קְׂ אש  ר  בּו לִ ש  לְׂ ּולְׂ ַיצְׂ יו ַוִיתְׂ ר  טְׂ ש  יו ּולְׂ ט  ֵני ה  פְׂ  ". םֱאֹלִהיפְׂ
  : המחנות  דגלים, היינו מסעלת פרשת במדבר וב ים שבמפקד העם בתחישמוסיף גם את הנשיאיב טז  במדבר רבה  כך גם בנוסח    4

אלא אף נשיאי   , תאבו   י ביתא ראשלו . ראשי בית אבותם :תלמוד לומר ? ונתמנויו הדיוטות  שומע אני שה - ויקריבו נשיאי ישראל "
ם  ה,  ויכו שטרי בני ישראל וגו'  :ם במצריםהמטות הם שהיו ממונים עליהשיאי  יאים, הם נאים בני נשנשי  - ם נשיאי המטות  : הבטש

וף דבר, מי הם שהתמנו לנשיאי  ס  ."  למטה וגו'  ו איש אישר א( ואתכם יהילים כמה דתימא )במדבדגה  ל מניןודים עהפק  דים עלהעומ
בני ישראל  שוטרי    –יאים במשכן  )במדבר י ג( ובקרבנות הנש  עם משההתוועדויות  ל במנין הפקודים, בדגלים ובמסעות, בישרא
 רים. יו בשעבוד מצשה

הדרין? מי  דם ובכללם הסנדין של בני א   ", היינו בבית הבישיבה של מט"וי לשבת  הוא שרא   יאה להסביר כך: מקטע אחרון זה נר  5
:  ר עליוכאשר הציבור הרחב משבח אותו ואומבידי שמים. ואיך נדע זאת?  נמצא ראוי  ", היינו  בישיבה של מעלהלשבת "שכבר נבחר  

טוב  עולם(, וחיבור  קוחה מאומות ה שדי" )שלון כקול  המ  ר לאמירה "קול". יש כאן מקוהיות חכםוחסיד ונאה ל  איש פלוני כשר"
ת אמירה זו  נויים. אבל בנושא שלנו, מקבלר במיוכוחו של הציבו  )משלי ג ד(  "מצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדםלפסוק: "ונ

 פי שהמדרש ממשיך ומפתח. נהדרין כעוצמה נוספת בהקשר של מינוי שוטרי ישראל לראשי הס
 :לומר למשה  ה"הקבוכי צריך  : "פרשת בהעלותךיא טז  בר  ( במד)הורוביץ  ספרי זוטאראו גם  העם.  בצער  ות  לרא השוטרים  דעו  יש  6

  . מן השמים הסכימו על ידו  ,לו ראש הדור כבודשחלק    זקןמד שכל  אלא מל  .והלא גלוי לפניו מי שהוא ראוי לגדולה  ?אשר ידעת

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f-2#gsc.tab=0


 ג"פתש שמות פרשת 

 5מתוך    2עמ'  

 

 נפש מסירות בזכות  –העלותך ת בפרש טו כ   במדבר רבה

ל  א  " ְשָרֵאלְסָפה  י  ְקֵני  ז  מ  יש  א  ים  ְבע  ש  )  י   " טז(  במדבר  וכו'  לשעבר  -יא  זקנים  היו  לא  נאמר    ?וכי  כבר  והלא 

אספה לי שבעים  "  :למשה  ה"הקב לו  אלא מפני מה אמר    !(טו  )שמות ג  " לך ואספת את זקני ישראל"  :במצרים

ץ את כל  בֵ ק  יא(,  -ת לפרעה" )שם א י י מסכנו ר ען  ... ויב   הבה נתחכמה לו"  : פרעה  ללמדך שבשעה שאמר  "?איש

   - " ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך " :היינו דכתיב  ,בבקשה מכם עשו עמי היום בטובה :ר להםישראל ואמ

מיד הלכו    ? סל ומגריפה ועושה בלבנים ולא היה עושה  מי היה רואה את פרעה נוטל  ,נטל סל ומגריפה  .בפה רך

העמיד עליהם נוגשים ואמר   ,כיון שחשכה .בעלי כח וגבוריםלפי שהיו וחם, כל כ עמו ב ו עשכל ישראל בזריזות ו

  7. כזה אתם מעמידים בכל יום ויום :מיד עמדו ומנו אותם ואמר להם .ו את הלבניםחשב :להם

לא  "  :וכשאמר להם  8.ר העםוהשוטרים התמנו על ית  ,ישראלמינה את הנוגשים של מצרים על השוטרים של  

הנוגשים    ם היו מכי  .הלבנים ונמצאו חסרות  את  םנוגשים ומוניה  ם היו באי  9, (ה ז  )שם   "ן לעםלתת תב  ן תוסיפו

  ם ולא היו מוסרי  ,על יתר העם םוהיו השוטרים מוכי  .(יד  )שם  "שוטרי בני ישראל  ּוכ י  ו  : " מרשנא  ,שוטריםאת ה

  אספה לי שבעים "  :ה"הקבכשאמר    ,ךכיפל  .נו ללקות ואל יכשלו יתר העםלמוטב    :ם ואומרים נוגשיהאותן בידי  

אשר ידעת  "  :אמר לו  ! איני יודע מי ראוי ומי אינו ראוי  ,רבש"ע  :ה"הקב לפני    מר משהא  ",אל איש מזקני ישר

נת  ו ם במתכקות עליהם במצרילל  םעצמ  םשהיו מוסרי  ,הזקנים והשוטרים  םאות  -  "כי הם זקני העם ושוטריו

רו  ולפי שמס  10". שוטריואשר ידעת כי הם זקני העם ו"   :הוא אומר  כךלפי  .ה הזובגדול   ויטל יאו ו ויב  ,הלבנים

מכאן    .למשה  ה" הקב  םללמדך שהשוו  -" )שם יא יז(  ונשאו אתך במשא העם: "לפיכך  ,הצבור  ללקות על  םעצמ

הם    כיאשר ידעת  "  :לכך כתיב  .דשוח הקזוכה לכבוד ולגדולה ולר  ,שכל מי שמוסר עצמו על ישראל  ,למד  האת

 11. "ויכו שוטרי בני ישראל" :םשכתוב בה םאות ?מי הם  -" ריו שוטם וזקני הע

 מורגלים להיות מוכיםכבר  – פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר דף קב עמוד א 

הואיל וראו עצמן בצער של    :ה"הקב. אמר  )שמות ה(  " שראלויכו שוטרי בני י"  :אלו שנאמר בהם  -"  ושוטריו"

אמור להם. דברי   ,בדברים קחם 12. "ולקחת אותם אל אהל מועד" :מרנאש ,דבריוח ובכבו יבואו ויראו  ,מצרים

יודעין שישראל סורבנין וטורחנין. אלא על מנת כן שתהו    יּוה    :אשריכם שנתמניתם. ועוד חזור ואמור להם  :שבח

 
כו שוטרי בני  וימר:  אלפי שנ  ?טריושו ו  :ה אמר לוולמ  . א חכםנאה ליקרפלוני וחסיד ו  ישכשר הוא א  :ריות משיבין ואומריןבן השכ

עמהן ברווח  או  ויראו  ויב   ,שראו עמהן בצער שבמצרים ומסרו עצמם עמהם ולקו בעבורם   כשם  : אמר לו  -ישראל )שמות ה יד(  
יא כמובן  ררה" הסצרים, ו"ם לאחר הגאולה ממח שראן" הוא הרווחה שנראית כעת בע וו"ר".  רה וגדולהוינהגו עליהם בסר  ,שראן

: "ולמה אמר ושוטריו"? הרי כבר אמר  על השאלה  בחזרהמתחלפים. החידוש של ספרי זוטא הוא  שמאלית  ך ושין  סמ"  –"  "שררה
  ראל בשעבוד הקשה ועמדו בין פטישמשה מי הם האנשים שהיו עם עם ישאם היה צריך להזכיר ל. הלמשה: "אתה ידעת"  הקב"ה

 העלותך. על מינוי הזקנים בפרשת ב ת רביםולוקול אחד וקו ובין כך, ראו דברינכך בין בד? דן העם המשועה לספרע
ֵשב ֶאת ָאִביָך  : "ומז  , בראשית  ויגש   שתפרב   מחה למצריםת בני יעקב בשלַ בַ ק  מִ   לפרך.  רך-מפה  7 ָאֶרץ הו  ֵמיַטב ה  ֶניָך ִהוא בְׂ פ  ַרִים לְׂ ֶאֶרץ ִמצְׂ

בּו   ֶאת ַאֶחיָך ֵישְׂ ֶאֶרץ ּג  וְׂ ם ַאנְׂ בְׂ ֶיש ב  ת  וְׂ ַדעְׂ ִאם י  ֵרי ִמקְׂ ֶשן וְׂ ם ש  ת  ַשמְׂ יוִשימַוי  והתעמרות: "  עבוד, לש"ִליה ַעל ֲאֶשר  נֶ ֵשי ַחִיל וְׂ ל  ֵרי    ּו ע  ש 
ם  מִ  ֹלת  ִסבְׂ תו  בְׂ ַמַען ַענ  ֵבִנים ...  ִסים לְׂ ֶמר ּוִבלְׂ ח  ה בְׂ ש  ה ק  ד  רּו ֶאת ַחֵייֶהם ַבֲעב  רְׂ מ  ה ַבש    ַויְׂ ד  ל ֲעב  כ  ם אֲ ּובְׂ ת  ד  ל ֲעב  ֶהם  ֶדה ֵאת כ  דּו ב  בְׂ ֶשר ע 
פ   שבוחר להזכיר אותה דווקא בפרק ה בעת    ה יחשמות רבה  זו ב   ראו מקור דרשהמה לו".  הבה נתחכ"  -ים זאת?  ך עוש". אי ֶרְךבְׂ

    שפטים.שת מבפר נת הספירבלנו ועל הסל והמגריפה כסמל לשעבוד ראו דבריד ומכנה אותה "גזירה רביעית".  הכבדת השעבו
 בהמשך.  –תשובה ההאם בין הנוגשים והשוטרים ו"יתר העם", יש גם קבוצה נוספת?  8
 . 1הרון, ראו הערה  וא שה הראשונה של משההפגילאחר  9

איני    :משה  אומרכאן  אך    ."לגדולה   הוא ראויגלוי לפניו מי ש",  לדעת"  ה"צריך את  -  "אשר ידעת" לעיל  כבר ראינו לעיל דרשות על  10
מי ראוי לשאת איתך ביחד במשא העם  משה    יודעאינך  חה:  נשמע כמעין תוכ   "ולפיכך "אשר ידעת  !י ומי אינו ראויע מי ראויוד

"צריך)אחרי   הזה"(?  לבדי לשאת את משא העם  אוכל  "לא  לדעת"!    שאמרת  בבית פרעה?   מהיכן? משנותיו של משהאך  אתה 
מצרי    בה ראית אישבפרשה זו(. מאותה יציאה    דברינו)  "ותםו וירא בסבלויצא אל אחי "  אותה יציאה קצרהן? לא, מתיו במדימשנו
 שכבר נשא בעבר. מי  –(, צריך אתה משה לדעת מי ראוי כעת לשאת אתך במשא העם  ( מכה איש עברי )שוטר ישראלי)נוגש

  ון בדיוק באותה לשדרשה זו שמביאים  , תנחומא הרגיל סימן יג(בובר סימן כגתנחומא )בפרשת בהעלותך תנחומא  י  מדרשכך גם ב 11
שמות  ברש"י  ופירוש   באתר מחלקי המים(.  ר רבה דבמב  רשמד על, ראו סקירה תנחומא   רששני הוא מדבחציו ה מדבר רבה)מדרש ב

ים לא  כונת הלבנים היומית, כאשר בני ישראל העבדשלים את מתאל שניסו להי ישרנפשם של שוטרי בנאת מסירות    ה יד מעצים
מלדחקם,  השוטרים ישראלים היו וחסים על חבריהם    -ויכו שטרי בני ישראל  , ולקו גם על זה. ראו פירושו: "את המכסה  מויסי

ה, לפיכך  עושי המלאכ, היו מלקין אותם על שלא דחקו את  ים, והיה חסר מן הסכוםי הלבנים לנוגשים שהם מצר וכשהיו משלימים
  לקבול לפני הקב"הותו  היא שהביאה א  , שמשה כעת נחשף אליה, אולי מסירות נפש גדולה זו.  "זכו אותם שוטרים להיות סנהדרין 
מ  "בפסוקים המסיימים את הפרשה:   י ל  נ  אַמר ֲאד  ֶשה ֶאל ה' ַוי  ב מ  ם הַ ַוי ש  ע  ה ל  ת  ִני:ה ֲהֵרע  ת  ַלחְׂ ה ֶזה שְׂ מ  ה  ּוֵמָאז ב    ֶזה ל  ע  אִתי ֶאל ַפרְׂ

ֶמָך   ַדֵבר ִבשְׂ ת  ֶאת ַעֶמָךלְׂ ַהֵצל ֹלא ִהַצלְׂ ם ַהֶזה וְׂ ע  מכאן נגזרה  ש  המדרש,  , עפ"י  קשים שעליהם גם מסר משה את נפשו דברים    –"  ֵהַרע ל 
 . בפרשה זו  אותם הנתונים תחת הבנייןבדברינו ובא  מדרש שמות רבה ה כב, מ עליו הגזירה שלא להיכנס לארץ. ראו

  לעיל, ממשיך את הפסוק ר את מדרשי התנאים בספרי  ן הסתם הכיבר ראינו, אלא שדרשן מאוחר זה, שמד כאן בדומה לדרשות שכע  12
ִעים ִאיש ִמזִ ומתעכב על מוטיב הלקיחה. ראו הפסוק המלא שם: "  ה ִלי ִשבְׂ פ  ֶשה ֶאסְׂ אֶמר ה' ֶאל מ  ת  ִכי ֵהם ִזקְׂ ַוי  ַדעְׂ ֵאל ֲאֶשר י  ר  ֵני ִישְׂ ֵני  קְׂ

י ר  טְׂ ש  ם וְׂ ע  ם אֶ ה  ת  ת  א  ַקחְׂ ל  ֶהל מו  ו וְׂ ִהתְׂ ל א  ְךֵעד וְׂ ם ִעמ  בּו ש   ". ַיצְׂ
 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%95-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?midrashim=%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%91%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f-2#gsc.tab=0
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 5מתוך    3עמ'  

 

והתיצבו שם  "כמה שהתניתי עמך התנה עמהן.    .באבנים  סוקלין אתכםללים אתכם ושיהו מק  ,מקבלין עליכם

 13.שתכניסם עמך ויהיו ישראל נוהגים בהם כבוד -" עמך

 ן? ה ואהרוכלפי מש טוענים  –פרשת שמות כא - ה כ מות רבהש 

מכאן אתה למד שהיו כשרים ומסרו עצמן על ישראל וסבלו מכות כדי להקל מעליהם,   ,"שוטרי בני ישראל כו  ווי "

הם לקו עליהם    ה"בהקאמר  ".    ו' ראל וגזקני ישש מאי   אספה לי שבעים"  :שנאמרח הקודש,  יכך זכו לרוולפ

 . ונתמנו נביאים עליהם  רוח הקודשלפיכך יזכו ל

  ... והנה עבדיך מוכים וחטאת עמך ...   נתן לעבדיך תבן אין אל פרעה לאמר ...    ויצעקול ני ישראויבואו שוטרי ב "

  ה" מאת פרעלקראתם בצאתם    יםנצבויפגעו את משה ואת אהרן  ...    אותם ברע לאמרויראו שוטרי בני ישראל  

  14. כ(-ה טו מות)ש

בא משה ממדין ואהרן ממצרים,    15". לך שוב מצרים"  :על משה במדין ואמר לו   ה"הקבאחר ששה חדשים נגלה    -

  , אבירם היו עמהןדתן ו  :בותינו אמרו ר  "?נצבים" מהו    .מלפני פרעה  םפגעו בהן שוטרי ישראל כשהיו יוצאיו

 16כלפי משה ואהרן.   יםומגדפ יםחרפ לו מ התחי -  (כז ר טז)במדב "ו נצביםאצודתן ואבירם ים: "שכתוב בה

  .ישפוט בינינו ובין פרעה , ה"הקב אם באמת באתם משמו של  - ( כא ה " )ויאמרו אליהם ירא ה' עליכם וישפוט"

מן המכות שהיו    :ר' יוחנן אמר  -"  ת ריחנו א  באשתםאשר ה . "כםישפוט ה' בינינו וביני  ,ואם מעצמכם באתם

רי  יםכמ היה  מבאישאותם  שחן  ור'  בן.  משק  םמאות  :אמרלקיש    מעון  וריחובבנין    יםעו שהיו  מתים    ם היו 

ובא אחר    .משל לנבלה שהיתה נתונה בזוית ועפר מכוסה עליה ואין ריחה עולה  :אמרבן אבא  ור' חייא    17.מבאיש

ובאתם  ליגאל    ים עתיד  ונ מצרים שאנחיה ביד  ריח ה  ,משה  : למשה  ו ישראל כך אמר  .וגילה אותה והלך ריחה

 18. תועכרתם או ו

 
כי ראו בהם נציגי השלטון  להם טינה    ו טרמסרו נפשם עליהם במצרים )אולי מקצתם גם נם שד בשוטריבני ישראל מצווים לנהוג כבו  13

ה, מזכיר  ראשון שזכו גם למקצת נבואתו של משברי הסנהדרין הם כעת ח שהיו נתונים בין הפטיש לסדן(. אבל לשוטרים, ה  רוזכולא  
ָך  : "ו הפסוק הצמוד שםנשיאת עול בשנית. רא ן מינוי זה רק "ריווח וכבוד", אלא שה )בתזכורת מהקב"ה(, שאי מ ִתי ִעמְׂ ִדַברְׂ ִתי וְׂ ַרדְׂ י  וְׂ

ִתי ָאַצלְׂ ם וְׂ ִתי ֲעֵליהֶ   ש  ַשמְׂ ֶליָך וְׂ רּוַח ֲאֶשר ע  ָך ם  ִמן ה  אּו ִאתְׂ נ שְׂ ם  וְׂ ע  א ה  ַמש  א    בְׂ ֹלא ִתש  בַ וְׂ ה לְׂ כים ע"י פרעה,  ". במצרים הייתם מוֶדָךַאת 
ה למש. מה שנאמר  הרבות  כעת כזקני העם ושוטריו, תהיו מוכים, מקוללים ומסוקלים, ע"י עם ישראל הידוע בטרוניותיו ותלונותיו 

ס  נַ ב  "  :בתחילת שליחותו רגנִ ב  רְׂ י  הם,  מנת  ם הם. עטרחניזנים הם,  ים    שיהיו   ,תכםא  םמקללי  וישיה  ,עליכם  םמקבלי   תהיו  כןל 
אל. )והם אולי עונים לו: את זה  שוטרי בני ישרהם  –לזקני הסנהדרין משה  כעת ז ג(, מעביר  רבה שמות" )אבניםב  אתכם םמסקלי

בן  . ורזובפרשה    בני סרבנים הםו דברינו  א. ר(ורעית את צאן יתרו  גדלת בבית המלוכהצרים כשאתה  אנחנו מכירים משה עוד ממ
הוריות  מרא  ן לכם!" )געבדות אני נותשררה אני נותן לכם?  כמדומין אתם שתפקיד: "שמינה ל  גמליאל אומר לשני תלמידי חכמים

 בפרשת שמיני(. שררה על הציבורבפרשת קרח, ראו גם  שררהו "א, בדבריני ע
. ראו ההפרדה שעשינו  כרצף ענייניעל כך שהדרשן רואה אותם  בהכרח  איננו מעיד    , אךברצף אחדכאן נראה  כ  -טוטוט פסוקים  צי  14

 פנים לכאן ולכאן. שיטת רש"י שלהלן(. יש )ב בציטוט הפסוקים בראש הדף
שמות רבה שם:  ? ראו בסימן יט במה פשר שישה חודשים אלה  . במדרש  בכדי התחלנו פיסקה חדשה  ין חדש ולאכאן מתחיל עני  15

יה  הלך משה למדין ועשה ששה חדשים ואהרן ה ,שגזר כן  כיון  - ויאמרו אל העם ... אתם קחו לכם תבן   וטריוויצאו נוגשי העם וש"
ומכביד את עולו על    מעל פניו  את משה ואהרון שלח  עה מ. לאחר שפר"למדיןשעה החזיר משה אשתו ובניו    ואותה  .יושב במצרים 

רש את  ישה חודשים. מה שאגב מסביר את הבאת ציפורה למשה בתחילת פרשת יתרו ומפש  ךבני ישראל, חוזר משה למדין למש 
ב, ראו  לשמות ה כ  פסק זמן זה נדרש גם רמב"ן בפירושול  ט הפסוקים(.ושלא כפשבשמות ד יט: "לך שוב מצרים" )האמירה למשה  

הפסוק "דומה דודי  שיר השירים רבה פרשה ב על    נא החודש הזה לכם,פסיקתא דרב כהבמדרשים )עוד  ראו  פירושו במקור שם.  
לוי וכיסוי:  הגאולה לעתיד תהיה בגיו של משה, הם הבסיס לאמונה שגם  סתלקותהגאולה וה  זו בתהליך  פסקה( שהעוד רביםלצבי" ו

 ". מהם כך גואל האחרון נגלה להם וחוזר ונכסהזר ונראה, ונכסה וחו ואל הראשון נראהמה ג"
משה  : "שת קרחמפר  ים לנוהידועואבירם  ת? בשוטרי ישראל ובהם גם דתן  משה ואהרון בחזרתם לבית פרעה בשני במי פוגעים    16

רפים ומגדפים את  שוטרים? מחומה עושים ה  )שכל טוב שמות ה כ(.   "יצאו ופגעו אלו באלו  ואהרן באו לפלטין של פרעה והשוטרין
שבכל מקרה,  עשו אצל פרעה? נראה  הם  ומה    האם הגיעו שוטרי בני ישראל עד נקודת שבר?  ?. האם השתנתה התמונהמשה ואהרון 

 ו ויכלו לבוא ולהיכנס בארמונו. הייתה להם אוזן קשבת אצל 
סנדריא של מצרים, מצאתי זקן אחד,  כנסתי לאלכר רבי אלעזר ברבי יוסי: פעם אחת נתניא, אמ"א: "קיא עין  סנהדרראו גמרא    17

ני תורה פרשת  ילקוט שמעווב  ."ניןמהם הרגו בחרב, מהם מעכו בבשו אבותי לאבותיך: מהם טבעו בים, ראך מה עא ואוואמר לי: ב
ה  למצרים טיסיגוריא על מצרים רמז לגבריאל וטס  ששרי האומות מלמדין סנכיון שראה מיכאל    :א"ר יהושע בן לוי : "ח רמז רמגבשל

".  רבש"ע בזה ענין שעבדו בניך  "ניואמר לפ  ,ה"הקבד לו לפני  עמ  .בנין אחת ושמט לבנה עם טיטה ותינוק אחד מה ששקעוהו ב
בעשיית    ּהר  ב  ושקעו המצרים את עּועל הנערה שהפילה    מצמררמביא את הסיפור ה,  ת כד י שמובגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק  רתו

 הלבנים!
היא  כך  אולי    –  השוואת הציפייה לגאולה לנבלה קצת מקוממת  יש להבינו.ו,  ף למדיחרימשל  ר' חייא הוא  של    ריחוה  משל הנבלה  18

דבר שאינו    תל הסתר שיא הרעיון  , ההיטב   והכירוקהל שומעיו    מציאות שהוא על בסיס  , אבל נראה שכוונת ר' חייא .בעיני המצרים
המצרים חשדו כל הזמן בבני ישראל שהם  בכל עוז.  עפע  חל הריח לפההכיסוי ו  חו ובא אחד והסיר אתנת שלא יתן ריעל מ  רצוי

ת גאולה אלה  הניח שאיפו", אלא שבני ישראל הקפידו ל ליגאל  יםעתיד  ונמצרים שאנחיה ביד  ריח ה "ם  ל  שואפים להשתחרר מעּו
ֶכם  וֵ : "יוסף  ה? היא תבוא בזמנה כפי שהבטיח להם עליהם השעבוד. והגאול  בצד ולכסות עליהן, שמא יכבד  ד ֶאתְׂ ק  ד ִיפְׂ ק  אֹלִהים פ 

ָא ֶכם ִמן ה  ה ֶאתְׂ ֶהֱעל  " שמשה בא לבני ישראל הנה זה בא "קול דודי(. ראו שיר השירים רבה פרשה ב כדנ בראשית וכו' " )ֶרץ ַהז את וְׂ
ל  רא. בני ישיםבברית בין הבתר  נאמרו לאברהם שנה ששטרם מלאו ארבע מאות העם בשורת הגאולה והם עושים את החשבון  

הגאולה תהיה במהלך ניסי אחד שלא יאפשר למצרים להכביד על בני ישראל את השעבוד. באים משה ואהרון  גם האמינו שאולי  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D6%BC%D6%B8%D7%A0%D6%B7%D7%99-%D7%A1%D6%B8%D7%A8%D6%B0%D7%91%D6%B8%D7%A0%D6%B4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A8%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A8%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8#gsc.tab=0
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לשה שבא הזאב    ?יםלמה אנו דומ  :אמרו לו למשה  : א"ר יהודה הלוי ב"ר שלום  -"  לתת חרב בידם להרגנו"

משה   :כך אמרו ישראל  . בין הרועה ובין הזאב נבקעת השה  ., רץ הרועה אחריו להצילו מפי הזאבהליטול אות

 19נו מתים. מבינך לבין פרעה א

 בהיגיון  טוענים כלפי פרעה -טז -ה טושכל טוב )בובר( שמות 

 : אמרו  20. רים אחריםשהיו שם דבאלא מלמד    "?לאמר"  . מהו"עה לאמר שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פר   אווויב "

ומאותו זמן עד עכשיו    21א בחרבך ולא בקשתך ולא בכסף ולא בזהב, אלא מעצמינו ירדנו לארצך, יתנו ללא קנ

 22? אדון הורג את עבדוש י כלום -" שה כה לעבדיךתע  למה"עבדיך אנחנו, והואיל ואנו עבדיך: 

 לא היו השוטרים  הטוענים כנגד משה –ת פרשת שמוכ -ה יט רש"י שמות

ידם  -   "טרי בני ישראלו ויראו ש" על  את אותם  ראו אותם ברעה וצרה המוצ  -  " ברע"  :את חבריהם הנרדים 

 23. הם לאמר לא תגרעו וגו'בהכבידם העבודה עלי 

 
זר למדין  )משה חו   .יך ארוך וקשהכמכת הברק, אלא תהלומסירים את העפר מעל הנבלה ומזרזים את הגאולה והנה אין היא ניסית ו

שואבי המים  ר שאין כאן השוואה מדוקדקת של המשל מול הנמשל, אלא רעיון כללי בלבד. ול זאת, אפשאחרי כו  לשישה חודשים!(.
 למשל של ר' חייא.   ע הסברים משלהםמוזמנים להצי

אנחנו    –  ובין פרעהמשה  ך  : בינשוטרי בני ישראל  משל ר' יהודה הלוי ב"ר שלום רך ומובן יותר, אבל גם הוא מבטא זעקה קשה של  19
ואם    .ישפוט בינינו ובין פרעה  ,ה"הקבאם באמת באתם משמו של  , ובדרשה: ""פוטירא ה' עליכם ויש"  א: בריהם במקרכדמתים.  

כשרים ה  אל, מהלל ושבח לשוטרי ישרדרמטי זה במדרששינוי    רוחוזרת השאלה: מה פש".  כםישפוט ה' בינינו וביני  ,מעצמכם באתם
עומדים "נצבים" כנגדם, וטוענים  ,  רון תרתי משמע במשה ואהם  למי שפוגעיח הקודש,  לרוולפיכך זכו  על ישראל  מסרו עצמן  ש

, האם מי שדרש את צעקת השוטרים וזעקתם כלפי  בקריאת המדרש מלמטה למעלה  ?! או נשאל הפוךכלפיהם טענות קשות ביותר
ואהרון  ועד השהמריח    –  בשלושת הקטעים האחרונים  משה  הדרשה ההוא    – הבקועה    הנבלה  את    חם יובית בשבחגם שדרש 

)לאותו סימן כ  בפשטות  לומר  שר  פ? אשבתחילת הדרשה כא  בסימן  והמשכו  שלפנינו דרשות חלוקות שמאן דהוא חברן יחדיו 
אותם  יגוד.  נן  כך: אין סתירה ואי  אולי לומרוכל  והדברים צריכים עיון. נ  לא יד הדרשן כאן, יד העורך בוודאיאם  . אך  (בשמות רבה

התפרצותם של  הכל בשל צערם של ישראל.  כלפי משה ואהרון.  , הם שגם קובלים  עםב  שסבלו בסבלכשרים וצדיקים  שוטרים  
  הוא שמזכה אותם להיות נשיאים; וכאב זה  שוטרי בני ישראל כנגד משה ואהרון )תוך עירוב עקיף של הקב"ה( בא מכאב גדול

  בעקבות ,  ואדרבא  אחד הוא.תירה! הכל  ס  הקודש. אין לדות עם ישראל ומקבלי נבואה ורוח  רין הראשון בתוי הסנהדומנהיגים, חבר
ם ַהֶזה ...    "בפסוקים החותמים את הפרשה:    צועד משה כאשר הוא פונה לקב"ה בזעקה וטרוניה קשההשוטרים   ע  ה ל  ת  ה ֲהֵרע  מ  ל 

ִני: ת  ַלחְׂ ה ֶזה שְׂ מ  אתִ   ל  ַדבֵ ּוֵמָאז ב  ה לְׂ ע  ֶמָך  י ֶאל ַפרְׂ ם ַהֶזהר ִבשְׂ ע  ַהֵצל    ֵהַרע ל  ת  ֶאת עַ ֹלוְׂ שממשיך    ובעקבות המקרא גם המדרש.  " ֶמָךא ִהַצלְׂ
לעם הזה למה הרעות    :אמר לו  ה"הקבמשה והשיב דברים לפני  באותה שעה בא  " ...    לעימות הגדול של משה עם הקב"ה:  בסימן כב

  : אומרר' ישמעאל  ...    תנילחלמה זה שן  , אם כמה איכפת לי... ואם תאמר:    עבדו מכל הדורות שעברוהעם הזה מה עשו שנשת...  
באותה שעה    .יודע אני שאתה עתיד להצילם, אלא מה איכפת לך באותן הנתונים תחת הבנין  :ר' עקיבא אומר  .והצל לא הצלת ודאי 

ור  דרשה נפלאה זו במק ". ראו  מדת הדיןהוא אומר לא פגעה בו    שבשביל ישראל   ה"הקבבקשה מדת הדין לפגוע במשה, וכיון שראה  
זכה להיות ראש  . ואם הוא ני ישראל ב  שוטריזעקת  עקת משה באה בעקבות  שז ן רק הצענו  כא  .תונים תחת הבנייןאותם הנ   ודברינו

. זה המחיר שמנהיגי אמת נוטלים על  , כפי שדורם לא זכההם זכו להיות חברים בו. והוא וגם הם לא זכו להיכנס לארץהסנהדרין,  
עה שנשבתה  יט יג על הרו  בר רבהר זה מדרש במדראו בהקש  . 'כלפי שמיא'   עימות  עד  ,עם צערו וכאבו של דורם  בהזדהות  עצמם
  (.הכי לא תעבור את הירדן הזמשה לארץ )בדברינו לא נכנס וע מד  –צאנו 

להם  ; ומאידך גיסא, מתברר שיש  אהרוןוכנגד משה  ים  ענוטשוטרי בני ישראל  מחד גיסא,  ה שם דיבור נוסף שהתורה מכסה.  הי  20
ר הוכו  כי כאש  . תוב ימים רביםהכ  רפֵ זה המעשה שסִ יתכן שהיו ב וה כב: "רמב"ן שמות  ראו בהקשר זה פירוש    ר" לפני פרעה.דיבו"

כי אין ברשות כל אדם לבא   .למה תעשה כה לעבדיך )פסוק טו( :עם פרעה עצמו, ואמרו לועד שדברו   שוטרי בני ישראל עמדו ימים
רבים והיו באים    צם ימיםוהנה סבלו עמלם ולח  .ים בפנים, אף כי שוטרי העם הנבאשים בעיניובהיכל מלך פנימה ולדבר אליו פנ

שב משה אל  ". ורק אחרי כן לפי פירושו שם: "עמו  ניו וידברו עה צעקתם לפני המלך וצוה שיבאו לפלפני שער המלך עד שנשמ עד  
 האם דיבור אחד משלים את השני? ".אחרי ימים מעת שפגעו בו השוטרים  ,ה' ואמר למה הרעותה

 לעיל.  7התקבלנו בברכה ע"י קודמך. ראו הערה ואפילו  21
את  הפרך שוחקת עבודת ת וראה כיצד מבית המלכואחרי שיצא יום מנוחה שבועי, בדיו להתקין לעה משה לפרעת ובדומה לכך עצ 22

אתה מניח  אם אין    ,עבדיך הם  ואלו    !א מתאם אינו נח יום אחד בשבוע הו  ,מי שיש לו עבד: " ...  א כחאנשים. ראו בשמות רבה  ה
ינו  דברבראו    –"  ם את יום השבת לנוחקן לההלך משה ות  כמו שתאמר.הם מתים. אמר לו: לך ועשה להן    ,להם יום אחד בשבוע

  רבה   ריםר השיישאיך מדרש  ראו עוד    .בפרשת בשלח   מי ומתי נתן לנו את השבתוכן  בפרשה זו    לותםיו וירא בסבויצא אל אח
גאולת  בין    –   בני ישראל לפרעה ובין השבועות שהשביע הקב"ה את ישראל ואת אומות העולםברי שוטרי  שר בין ד)פרשה ב( מק

נשבע    .אומות העולםאחת לישראל ואחת ל  :שבועות יש כאן  שתי  :י יוסי בר חנינא אמררב"  מצרים ובין הגאולה לעתיד לבוא: 
לקץ לבא    ים ם מקשים עול על ישראל הן גורמשא   ,ישראל  שבע למלכיות שלא יקשו עול עלת, ונעול המלכיו   א ימרדו של  לישראל

את חטי    -טאת עמך  תבן אין נתן לעבדיך וגו' וח: לפרעה  יםישראל אומרמה שוטרי    : רבי אבהו בשם ר' תנחום אמר...    שלא בעונתו 
שם  ראו בהמשך  ". )בעניין השבועות  ומה אחרתתן לאותנ  כות ממךק המלשתסתלואת גורם לעצמך    , על עמך ואת חטי על אומתך

רי בני  טלעניינינו, שו(.  שבועותשלוש    –  רבי יוסי ברבי חנינא בשם    "איא עקכתובות  גמרא  , וברבע שבועותאשיש  ר' חלבו  שיטת  
עה בטיעונים  פונים אל פרובה בעת    םשיניי  כניעה ובחירוקם בסובלי ,  יותר ממשה )ואהרון(   רעה ושריושהיו במגע עם פ  ישראל

 .לנשיאים וזקני הסנהדריןרו יבה זו נבחאולי גם מסהגיוניים. 
ספרי  במדרש כך כבר מצאנו חיהם העובדים בפרך. של א , צרתם ורעתםדהות עם סבלםזובצרה מתוך ה "ברעה"שוטרי ישראל הם  23

כשהוא מביא    ,םפירושו נפשם ועצמ   -ישראל אותם    טרי בניויראו שו על הפסוק: "פירוש הקצר  באבן עזרא  רש גם  לעיל וכך מפ
מדגיש את חסידותם  לעיל(    11ערה  כבר בה  ט)צוטרש"י עצמו בפירושו לפסוק יד  ותם" הוא "עצמם".  יות נוספות ש"או גמאות לשונדו

ים, והיה חסר מן  מלדחקם, וכשהיו משלימים הלבנים לנוגשים שהם מצריחסים על חבריהם    היו: "מוכים כי  שהיו  של השוטרים
 כון רק בפסוק יט. זה, לשיטת רש"י נכל אבל ".  העושי המלאכ, היו מלקין אותם על שלא דחקו את  הסכום

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f-2#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%95-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-2#gsc.tab=0
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ו  את משה ואת אהרן וגו'. ורבותינ  אנשים מישראל  -  "יכם וישפוט וכו'  ירא ה' על  אהרון ...את משה ו  ויפגעו "

 24. מר בהם יצאו נצביםכל נצים ונצבים דתן ואבירם היו, שנא :דרשו

 לוי לא היה בשעבודשבט  – שמות  פרשת ה טז שמות רבה

לכו  "  –?  ודבריכם למה  אתם למה  :אמר להם  "?למה"מהו    -וכו' "    ם למה משה ואהרןם מלך מצריויאמר אליה"

ים  י בשביל שאתם פנו  :אמר להם פרעה  .י היה מעבודת פרךלוי פנו   שבטו של   :א"ר יהושע בן לוי.  "לסבלותיכם

 25. "יכםסבלות לכו ל"  –"? להינונלכה ונזבחה לא: " אתם אומרים

 של שלומית בת דבריסיפורה  –פרשת שמות ח א כ רבהשמות 

בשביל ד' דברים    :בר קפרא  "ר הונא בשםא   ?מה ראה  -ות ב יד(  י מאחיו" )שממכה איש עבר  מצריוירא איש  "

אחד  ם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא בהם  את שמם ולא שינו את לשוננו  יאחד שלא ש  :ממצרים  נגאלו ישראל 

  ישראלית,   בן אשה  : "ויצאשנאמר  ,שהרי אחת היתה ופרסמה הכתוב  ? ומנין שלא נחשדו על הערוהפרוץ בערווה.  

בותינו:  אמרו ר  .(אי-י  א כד)ויקרלמטה דן"  מית בת דברי  ו שלושם אמו  ...  לראאיש מצרי בתוך בני ישוהוא בן  

  . ממונה על עשרה מישראל  שרה שוטרים, שוטרנוגש ממונה על ע  .מישראלהיו  וטרים  נוגשים היו מן המצריים וש

י  פעם אחת הלך נוגש מצר  .את הגברמלאכתן לקרייאן לוהיו הנוגשים הולכים לבתי השוטרים בהשכמה להוצ 

  .עמד לשעת קריאת הגבר והוציאו מביתו  .תה יפת תואר בלי מוםיישה   ,שתועיניו בא  אל ונתןאצל שוטר ישר

  , חזר בעלה ומצא המצרי יוצא מביתו  .ממנווא בעלה ונתעברה  ורה שה יתה סב י וה  ,שתוצרי ובא על אוחזר המ

אותה בך  :שאל  נגע  לומרא  ?שמא  הואהיית ה  רווסב  ,ןה  :ה  שידע    .י שאתה  בהנוגש שהרגיכיון  החזירו    ,וש 

שה  ראה ברוח הקודש מה שע  .והיה משה רואה אותו ומביט בו  . רגווומבקש לה ה אותו  לעבודת הפרך והיה מכ 

)ויקרא    "ומכה אדם יומת"  :זה חייב מיתה, כמו שכתובודאי    :שעתיד לעשות לו בשדה, אמרה  מ  וראה  ,בבית

  כ   )שם  "מות יומת הנואף והנואפתמר: "ה, שנאייב הריגעל כך ח   ,תו של דתןעל אשא שבא  , ולא עוד אל(כא  כד

 26ראה מה עשה לו בבית ומה עשה לו בשדה.  -" ויפן כה וכה" :ו דכתיבוהיינ  .(י

 שבת שלום 

 מחלקי המים 

וימי   ם השנייה" במלחמת העול ייםוטרים יהודבי המים על ההקבלה בין "שמן הסתם חשבו לא מעט משואמים אחרונים:  

פי כמה ומלבד נראה שהשוטרים של ימינו עמדו בפני מצבים קשים    .ני ישראל במצריםוטרי בובין ש  השואה המחרידים

 אך למי שיש הגיגים בעניין, נשמח אם ישתף אותנו.  הרעיון הכללי, אין באמת מה להשוות. 

 
שתם  רק שלא נענה לדריפרעה לא  אהרון אחרי שבמשה ו)תרתי משמע(  האנשים הפוגעים  מתחלף הנושא.    כבפסוק  רש"י,  עפ"י    24

- כמות רבה ה , ושלא כמדרש שרו נפשם על סבל העםסשוטרי בני ישראל שמם ו עליהם, אינלשחרר את העם אלא עוד הכביד עול
,  הם דתן ואבירםב"  אותם "אנשים  -רש שמות רבה הנ"ל  דואולי בתוך מק כ  מעביר סכין חדה בין פסוק יט ופסורש"י  .  כא לעיל

ַעט ִכי  וננים: "ומתלמולו כפי שיעמדו מאוחר יותר בפרשת קרח    "ביםנצעומדים ", צריםשחלקו על משה כבר במ נּו ֵמֶאֶרץ  ַהמְׂ ֶהֱעִלית 
ב ל  ַבת ח  ַבש    ז  ת  ּודְׂ ֵלינּו ַּגם ִהשְׂ ֵרר ע  ת  ר ִכי ִתשְׂ ב  . הם עפ"י המדרש גם שני האנשים הניצים להם אומר  (ט זיגבמדבר  " )ֵררַלֲהִמיֵתנּו ַבִמדְׂ

 ומסבירים את דברי רש"י כאן. , רא"ם ועוד שמרחיבים  קא(ר' עובדיה מברטנורא )עמר נ. ראו מפרשי רש"י: ה: "למה תכה רעך"מש
,  כשיטת חכמים שם   "על הפסוק: "כולך יפה רעייתי רשה דפ  שיר השירים רבהבויג ח   במדבר רבהש במדרראו גם .  ור למדרשיםנחז  25

  . נו שררה לשמעון נת  , מת ראובן  . ראובן ושמעון ולוי הנהיגו שררה במצרים"  לאחר ראובן ושמעון:  נהג שררה במצריםששבט לוי  
 לגבי ".  ה עד שיגיע זמנהם הניחו אותקול ואמרה לה  ה ויצאת בתמת לוי בקשו לתת שררה ליהוד  .ללוינתנו שררה    ,עוןשממת  

 "אשר לא ידע את יוסף"קם פרעה  ף ורק לאחר מכן  ך לשררתו של יוסדיין כהמשל זה היה עראובן ושמעון, אפשר אולי לומר שכ
השתעבד כל שנות השעבוד  . אבל לא כך לגבי שבט לוי שהמשיך להיות נבדל ולא  מפירוש צרור המור(משל  ל)כך נראה    החל השעבודו

ני  אתם בענה:  בט  שוטרי ישראל על משה ואהרוןשל    הסבר לכעסם רשה זו  דהאם יש ב  )ראו פירוש העמק דבר לשמות ו יד(. אם כך, 
את הדעה שהם היו אנשים   ה חייב לסתורהאם ז  תם להכבדת העול?בינתיים רק גרמ  -  ובאים לגאול אותנובשעבוד  מצויים  א  לוי ל

  וארא הקדשנו בינתיים דף מיוחד בפרשת    שררה במצרים  תגהנהנושא  לו  נשיאים וזקני העם?כשרים וראויים להתמנות אח"כ ל 
 . מיוחסים ובעלי שררה במצרים 

ה, במדרש קשה ז  לסייםצר לנו  .  בפרשת המקלל  פרשת אמורחומא  תנ  לב ד ובמדרשי  ויקרא רבהש  גם במדרסיפור קשה זה מצוי    26
 , מגנים בפרשת המקלל בספר ויקראהדנים  והפרשנים  המדרשים  מרבית  מצרים.  ני ישראל בזה חלק מסיפור שוטרי ב  ך נראה שגםא

ים  גם מכפישחלקם    – ודוע שמות רבה א כחפרי זוטא כז א,  ספרא אמור פרשה יד, ס. ראו  הריגתואת  ומצדיקים את האיש המקלל  
)הייתה צריכה    הערוה במצרים נחשדו על    הכלל שמעיד על כלל בני ישראל שלא  א מןהיוצ   שהייתהאמו,    את שלומית בת דברי 

שמשקף את  רגישזה סיפור ט אבל מהדרשה הנ"ל נראהנזכר לעיל. ומה עוד, שאותו שוטר היה דתן שכבר . לזהות שאין זה בעלה?(
  לנו לשפוט אותם. זו   אלשה ואהרון,  למס  יחפה ושם, כולל ב  ראל וגם אם מעד מישהוים שוטרי בני ישתוננהמצב הקשה בו היו  

משוטרי בני ישראל ואל תדין את חברך    ! גם הם היודתן ואבירםדמותם של  מדרש זה כנגד כל שאר המדרשים, כולל    אולי מטרת 
 . אלהם י . אשרי מי שלא נתנסה במצבים קשד()אבות ב  עד שתגיע למקומו
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