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    סיפור לידת משה והצלתוסיפור לידת משה והצלתוסיפור לידת משה והצלתוסיפור לידת משה והצלתו
 

בראשיתו , עשרה פסוקיםב תואר בפירוטידי בתו מ-סיפור לידתו של משה רבנו והצלתו מגזירת פרעה על
 להלן נציין אחדות מהן ונציע פתרונות שהועלו .קטע ארוך יחסית המעורר שאלות שונותזהו  .של פרק ב

 .ניםידי הפרש-על
 .)א, ב" (ויקח את בת לוי, איש מבית לוי    1וילךוילךוילךוילך": יחידת הסיפור פותחת בפסוק שלכאורה נראה תמוה

ל "כבר לימדונו חז, אך .משום שכביכול אינו מוסיף מידע משמעותי לקורא, נראה מיותר" וילך"הפועל  
פסוק את ממד  והיא זו שנותנת ל,מילוליתשלפעלים מסוג זה ישנה משמעות נוספת על משמעותם ה

 . עומק פשוטו של מדרש,  דהיינו2.העומק
 ):בפירושו הארוך(ע "הראשון ביניהם הוא הבלשן ראב, נדגים את דברינו באמצעות שני מפרשים

 

 אולי בעיר אחרת .וכלם יקראו ארץ רעמסס, כי רבים היו, בערים רבות היו ישראל יושבים
 .היתה זאת

 והוא בא ללמדנו שבת הלוי לא ,בפסוקנו" וילך"ת לפועל ע אין משמעות מיוחד"לדעת ראב, כלומר
מה רבותא יש בכך וכי מה לי הכא :  אך הקורא בוודאי ישאל."בית לוימאיש "יתה מאותה העיר של יה

ן אכן חש בחולשה זו בפירושו של "רמב.  אתה מחפש משמעות נוספת לדבריםךכורח-על? מה לי התם
 :ע וכך הוא מנסחה"ראב

 

אמר כי בערים רבות היו ישראל ) ע"ראב(א "ור. שהלך אחר עצת בתו) ב, סוטה יב(ו רבותינו אמר
    ????ומה צורך שיזכיר הכתוב זהומה צורך שיזכיר הכתוב זהומה צורך שיזכיר הכתוב זהומה צורך שיזכיר הכתוב זה. וזאת האשה היתה בעיר אחרת, יושבים

, אמר הכתוב כן, ועל דעתי בעבור שלא חשש לגזרת פרעה ולקח לו אשה להוליד ממנה בנים
; )כב, לה' בר(' וילך ראובן וישכב את בלהה ': לעשות ענין חדש יאמר כןמזדרזמזדרזמזדרזמזדרזבעבור כי בכל 

לכו ונכהו ; ')כז, לז' בר(' לכו ונמכרנו לישמעאלים; ')ג, הושע א(' ויקח את גמר בת דבלים'
  .'ויקח את בת לוי 'נזדרזנזדרזנזדרזנזדרזוכן זה , )יח, א' יש(' לכו וִנָוְכָחה; ')יח, יח' יר(' בלשון

 

 :)א"ע, יב (ל במסכת סוטה"רשת חז ומקבל את ד,ע"ן דוחה למעשה את פירושו של ראב"רמב
 

תנא עמרם גדול ,  שהלך בעצת בתו'?'?'?'?וילךוילךוילךוילך''''מהו ): ס השלם"לפי דק(אמר רבי יהודה בר ביזנא 
אמרה לו , עמדו כולם וגרשו את נשותיהן, כיון שראה גזרת פרעה גרש את אשתו, הדור היה

ר על הזכרים ועל פרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גוז, אבא גזרתך קשה משל פרעה: מרים
והלך עמרם והחזיר , פרעה לא גזר אלא בעולם הזה ואתה גוזר בעולם הזה ובעולם הבא, הנקבות

 .את אשתו והחזירו כולם את נשותיהן
 

 כמי שהזדרז ,בהקשרו הקונטקסטואלי כאן" וילך"מובנו של הפועל ן היא בהסברת "התוספת של רמב
שלא יאכזב את אלה ', הביטוי לאמונה התמימה בהאת , המדרש מייחס לפועל זהש  בעוד.לעשות

                                                           
 .  כל ההדגשות במובאות הן של בעל המאמר1
: ה"ד, י, כד' ויק; "וירד יהודה מאת אחיו: "ה"ד, א, שם לח; "ותצא דינה: "ה"ד, א, לד' בר: י"רש,   ראה לדוגמא2   

 " . ויצא בן אשה ישראלית"
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ליבנו לעובדה נא נשים . המטילים עליו את יהבם ויממש את כוונתם הטהורה הבאה מכוח מצוותיו
לכן ו, "איש"למרות שהיה גדול הדור וכן כינהו הפסוק בתואר , מרים היא המשפיעה על אביהבמדרש ש

 .נחישותה ותבונתה, צילה עליו מאמונתההיא זו שמלווה את אחיה לאורך כל הסיפור ומא
" בת"את מספר הפעמים שמופיעות המלים , כהרגלו, ד קאסוטו בפירושו על ספר שמות מדגיש"מ
נמצאת , הראשונה הכלולה במספר זה" בת"ה( ומוצא ששתיהן מופיעות שבע פעמים ,בקטע זה" ילד"ו

במקרה זה הוא יכול להעיד ו,  נוסחאימספר, כידוע, הוא המספר שבע .)האחרון של הפרק הקודם' בפס
 ).   משה(והילד ) מרים(גם על הקשר העמוק בין הבת 

  : מעלה השערה אחרת למשמעות הפסוקקאסוטו
 

, בת לוי, ומאשה פשוטה, איש מבית לוי, כאן מתכוון הכתוב להודיענו שמאיש פשוט
ים  גואל וקהקים אל, שאין מן הצורך לציין את שמם, כלומר בתו היחידה של לוי בן יעקב

אלא , אין פירושו שהרתה וילדה בפעם הראשונה' ותהר האשה ותלד בן'והמשפט . לעמו
 .שאותה אשה הרתה וילדה בן זכר, רק שדווקא בימי גזירתו של פרעה קרה הדבר

 

 יםשבניגוד לסיפורי המיתולוגיה המייחס, קאסוטו מכוון לאחד הדברים היסודיים באמונה היהודית והוא
המייחסות לגואלם ומנהיגם , ובשונה בצורה מהותית מדתות אחרות, בוריה מעמד של אלים ובני אליםלגי

 –יתירה מזאת . המקרא מדגיש את הולדתו הטבעית לחלוטין של המנהיג וגואל העם, אנושית-לידה על
יא ' סמפ(אלא מתכונותיו האישיות הבאות לידי ביטוי בהמשך הסיפור , גדולתו אינה נובעת מייחוסו

 .ועד סוף חומש דברים) ואילך
 :נזכיר רק את השתיים הראשונות ונביא את פתרונותיו, אברבנאל בפירושו לפסוקנו מקשה חמש שאלות

    

לשום את בנה בתיבת גומא ) משה רבנו עליו השלום(ה "מה ראתה אם מרע: ''''השאלה האהשאלה האהשאלה האהשאלה הא
תה זו והיה אם כן  ומה הועילה בתקנ,האם מפני שלא יכלה עוד הצפינו, ולהשליכו ליאור

בחרה ברצונה לעשות בידיה כל מה שנגזר עליה מהרע כיון שהיא בעצמה השליכתו 
כי אם , התנחמה במה ששמתהו בתיבת גומא אין ספק שתנחומין של הבל היו, ליאור

יהפוך היאור את התיבה ימות הילד בתוך היאור ואם יקחה איש ישליכהו ליאור כמצוות 
כי זה אפשר רחוק מאד , פרעה תלך שמה ותקחהו כמו שקרההמלך והיא לא ידעה שבת 

 ?היה ואיך נסמכה עליו
 

בעטיו בנה ינצל מגזירת השלכתו ש הסומכת על נס שיקרה ויוכבדאברבנאל תמה על התנהגות 
 בעת קיינז א שהרי הסבירות של, והרי בעצם המעשה היא מזרזת את תהליך ביצוע הצו.ליאור

מדוע לא העדיפה להמשיך  -אם בנסים עסקינן ו, נמוכה -עירה שהייתו ביאור בתיבת גומא ז
 ?להחזיקו בביתה ולסמוך על הנס שהגזירה לא תחול עליו

 :תשובתו מעידה על רגישות רבה לנפש האם
ששמה התיבה בסוף והוא ) מרורוצה ל(ל "ר' ף על שפת היאורותשם בסּו'ואמר הכתוב 

לפי שראתה ... דקת לעשות הפועל הזה  והנה בחרה הצ…מקום קנה וסוף הגדל על שפת 
 וגם אליה ולכל , ואין עוד מר ממות,כי בהיות הילד בביתה היה המות בצוארה בודאי

אמנם בהוציאה אותו מביתה . ביתה היתה סכנה ממה שהצפינתו לפי שעברה מצות המלך
ל אם הוא עברי או מצרי וע, ודע בן מי הוא העלםכי לא ִי, היה ההנצל מן המות אפשר

 .ולזה עזבה המות ההכרחית ולקחה האפשרית…הספק לא ימיתוהו
 אולי יחכה ,ששמה התיבה סמוך לשפת היאור כדי שיקל לעוברים לתופשה' והסבה הב

ואין ספק שגם בחרה הצדקת לשומו במקום  …לחננו וימצאהו איש חונן ויחמול עליו' ה
ו לעיניה וכמו שאמרה  לא תהיה מיתת,מות בנהיפ "ההוא לסבה שלישית והיא שאם עכ

כי אמרה אל אראה במות הילד , ותלך ותשב לה מנגד הרחק כְמַטֲחֵוי קשת': הגר על בנה
והיא שהצדקת ראתה בחכמתה שאולי ' וגם נוכל לשער בזה סבה ד … )טז, כא' בר('' וגו

כדי ,  ולכן השתדלה להשליכו שמה בזה האופן,נגזרה גזרה על בנה שיהא מושלך ליאור
ים ישוב מחרון אפו ומפני זה ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה וקעליו גזרתו והאלשתעבור 
 .יעשה לו

 

 שם מסופר שמשה הושלך .'בהמשך דבריו מביא אברבנאל את המדרש משמות רבה פרשה א
 . ולא יחפשוהו יותר,יאור כדי שרואי העתידות המצריים יחשבו שמושיעם של ישראל כבר חוסל

שייכות לתחום הנסתר ה שתיים לבין,  בין שלוש תשובות רציונליות,אאפוכאן אברבנאל מבחין 
 : שאלתו השניה היא.והדרש
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ה בבית המלכות ואיך לא נתנו עליו לב יועצי מצרים "איך חשבה בת פרעה לגדל את מרע
מה לו לנער העברי הזה : ואיככה נואלו שרי צוען חכמי יועצי פרעה ולא אמרו…  וחכמיה

 ?לוכה עם מלכים ויועצי ארץלהתגדל בטכסיסי המ
 

אין ספק ששאלתו של אברבנאל מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שבת פרעה הכירה את 
מילדי מילדי מילדי מילדי : : : : ותאמרותאמרותאמרותאמר    ל עליוותחמֹ, כהנער בֹ- והנה,הילד-ותפתח ותראהו את": מוצאו של הילד

ת  ועוד תקבל א,איך יתכן שהיא תמרה את פי אביה המלך בצורה מופגנת. . . . )ו, ב(    "העברים זההעברים זההעברים זההעברים זה
 !?אישורו לכך שהילד העברי יגדל בארמונו

אברבנאל עונה על השאלה בכך שבת פרעה ואמתה בלבד ראו את הילד ושמרו את הדבר בסוד 
 יש להודות כי ."ולא נודע למלך מה היה משפט הנער ומעשהו"משאר המלוות והמשרתות 

במשך שנים בבית שהרי קשה להבין כיצד הילד משה גדל , השאלה נראית טובה יותר מהתשובה
, בת המלךשל משרתות ה ואף כל ,פרעה ובמשך כל אותן שנים המלך וכל יועציו לא נתקלו בו
חו לשמור את הדבר יהצל, שהוא-שדבר הימצאותו של משה היה חייב להתגלות להן בשלב כל

 ?בסוד
" הויגדל מש" ומפרש את המילים ,)יז, תנחומא בובר וארא( 3י הולך בעקבות המדרש"ואכן רש

 :יא בצורה הבאה' בפס
הראשון לקומה : אמר רבי יהודה ברבי אלעאי, )י' לעיל פס ('ויגדל הילד': והלא כתיב

    . . . . שמנהו פרעה על ביתושמנהו פרעה על ביתושמנהו פרעה על ביתושמנהו פרעה על ביתו, והשני לגדולה
 :ן מפרש בדרך דומה"אף הרמב

 

, שגדל עד שלא היה צריך לגמלה אותו', ויגדל הילד'כי מתחלה אמר , שגדל והיה לאיש
ואחרי כן גדל והיה לאיש , כי לפני מלכים יתיצב, עה והיה לה לבןואז הביאתהו לבת פר

 . דעת
 

 .ן ראו בכך חלק מהנס שאופף את הסיפור כולו"י ורמב"אין ספק שהמדרש ובעקבותיו רש
ה כחלק מהכשרתו של "מעלה אפשרות שהדבר נעשה במכוון מהקב) בפירושו הארוך(ע "ראב

 :)ג' פס (משה להיות מנהיגם של ישראל
זה שיגדל משה בבית ' אולי סבב ה. ולו לבד נתכנו עלילות,  יוכל לעמוד בסודוומי

ולא תהיה שפלה , המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות
, כי אילו היה גדל בין אחיו ויכירוהו מנעוריו, ועוד דבר אחר…ורגילה להיות בבית עבדים

 .ד מהםכי יחשבוהו כאח, לא היו יראים ממנו
 

 וכדי ,גיסא-מחד" אין נביא בעירו"תה בדבר כדי למנוע ממנו את התופעה של יהי' יד ה, כלומר
 .להכשירו להיות גואלם של ישראל ומצביאם מאידך גיסא

 

 ר יאיר ברקאי"ד
 ירושלים

 

                                                           
והיה והיה והיה והיה "בת פרעה היתה מחבקת אותו ומנשקת אותו ולא הוציאה אותו מהארמון משום יופיו , לפי התנחומא לשמות ח 3

 .והוא נוטל כתרו מעל ראשו ומשליכו כמו שעתיד לעשות לו, פרעה מחבקו ומנשקופרעה מחבקו ומנשקופרעה מחבקו ומנשקופרעה מחבקו ומנשקו


