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 לידת משה
 

השורש . כתיאור השלב המקדים להצלת בני ישראל משעבוד מצרים) י-א:ב(פרשת השבוע עוסקת בלידת משה 
והשימוש החוזר בשורש , )י,  פעמיים-ט, ח, ז,  פעמיים- ו,ג, א(ד החוזר פעמים רבות בסיפור .ל.המנחה בקטע הוא י

על אף הוא דבר המעיד , נזכרת בשמהה משה הוא הדמות היחידה בקטע . משה-" ילד"'זה מבליט את מרכזיותו של ה
  1:בסיפור לידת משה כמה היבטים אירונים.  נזכרות בשמןינן שאר הדמויות אואילו ,ומרכזיות

: האירוניה חריפה עוד יותרולכן  2,נחשב לאלוהי מצריםמקום בו הוטבעו הילדים העבריים  ה-משה ניצל ביאור . 1
 .  ניצל ביאור שהיה אמור להגן על מצרים, מושיעם של ישראל, משה

נראה שבת פרעה התנגדה לצו . זה שציווה להרוג כל זכר מן העבריים, משה ניצל דווקא על ידי בתו של פרעה. 2
התנגדותה . החליטה לפרוש עליו את חסותה, )ו:ב" (ותאמר מילדי העברים זה"שה הוא עברי ואף שידעה שמ, אביה

על אף שיכלה למסור , של בת פרעה לצו אביה יכולה להסביר גם את העובדה שהיא הסכימה לכך שעבריה תניק אותו
 .אותו למינקת מצריה

 .הפעם בחסות בת פרעה, הילד חזר להוריו. 3
ואני אתן את , ותאמר לה בת פרעה ֵהיִליִכי את הילד הזה  והיִנקהו לי" הנקת משה על ידי אמו בית פרעה מימן את. 4

 ).ט:ב" (שכרך
 . גדל בבית פרעה, מי שעתיד להושיע את ישראל, משה. 5

תוכניתו של פרעה לכלות את עם ישראל לא רק שלא צלחה אלא אף גרמה : האירוניה בולטת גם בפרק הקודם
את הקו , אם כן, סיפור לידת משה ממשיך). יב:א" (וכאשר יענו אֹתו כן ירבה וכן יפרֹץ: "ישראללהתרבותו של עם 

 .האירוני ואף מחריף אותו
האחת רואה בו סיפור הרצוף מאורעות נסיים החורגים מדרך . קיימות שתי גישות ביחס לסיפור לידת משה

 .בעיתואילו השניה רואה בסיפור לידת משה תיאור התרחשות ט, הטבע
לידת משה היא אירוע יוצא . הולך בעקבות המדרשים ומפרש על פי הגישה הראשונה) א ואילך:ב' לשמ(י "רש
יוכבד הרתה לעמרם בגיל מאה  -ההריון . ועל פי גישה זו הנסים מלווים את סיפור הלידה בכל שלביו, סידופן וִנ
 : ושלושים

 ומאתים, החומות בין למצרים בבואה שנולדה יתהה שנה שלושים מאה ובת. נערה להיות נהפכה היא ואף
 .שלושים מאה בת היתה ממנו כשנתעברה כן אם. שנה שמונים בן משה היה וכשיצאו, שם נשתהו שנה ועשר

. פשוטו זהו, הילד את, ראתה מי את": השכינה שהתה עם משה בתיבה." אורה כולו הבית נתמלא כשנולד "- הלידה
 ." שכינה עמו שראתה ומדרשו

. שפחתה את - אמתה את: "ההסבר השני מתאר נס. י מביא שני הסברים לשליחת האמה"רש -משיית משה 
 ."הרבה אמות אמתה שנשתרבבה, ידה את אמתה את דרשו והם ...יד לשון דרשו ורבותינו

 ."ינק ולא לינק הרבה מצריות על שהחזירתו מלמד" -משה סרב לינוק מן המצריות 
ומכאן שמֹשה היה בעל , י היא שלידת משה כללה התערבות אלוקית גלויה ונסית"רשהתמונה העולה מפירוש 
 .כוחות מיוחדים כבר מלידתו

 
 .אפילו בת פרעה אינה מוזכרת בשמה אלא כבתו של פרעה1   

 את הלקה לפיכך, לנילוס עובדים ומצרים, הארץ את ומשקה עולה ונילוס, במצרים יורדים גשמים שאין לפי" :יז:ז 'שמ י"רש ;כט'   יח 2

 ".אותם הלקה כך ואחר יראתם
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. כל אחד בדרכו הציג גישה הקרובה יותר אל פשט המקראות. הם מפרשים על פי הגישה השניי"ע ורשב"ראב
ל הייתה - טבעית והתערבות הא לידת משה הייתה לידה3:שניהם נוטים לפרש את הקורה בסיפור בצורה ריאלית

 .סמויה בלבד
  4. יוכבד הרתה את משה באופן טבעי-ההריון 
ם "אומר הרשב" תו כי טוב הואותרא אֹ"על הפסוק . אם כי נולד פג,  לשיטתם נולד משה בלידה טבעית-הלידה 

וא כי גמרו סימניו לכן נסתכלה בו בשעת לידה אם הוא נפל ולא תטרח בהטמנתו וראתהו כי טוב ויפה ה" ):ב:ב(
 ".   וידעה שהוא בר קיימא...שערו וציפורניו

 :)ה:ע ב"ראב(להביא את התיבה , כלומר את שפחתה,  בת פרעה שלחה את אמתה-משיית משה 
 כי, התיבה לקחת הנערות אחת והיא, אמתה ששלחה בעבור ...היאור מקום על שהולכות נערותיה דבר והזכיר
  .ברעֹו כל אליה יגיע שלא התיבה הושמה היבשה מן רחוק במקום כי, סוףה מקום אל תכנס לא המלך בת
, ותראהו שאמר אחר 'ותראהו ותפתח' "):ו:ב(י לפיה השכינה שהתה עם משה בתיבה "ע מתנגד גם לגישת רש"ראב
 ".בוכה נער והנה ,)ח:יב' זכרי (''ה כמלאך היםלֹ-כא דידו ובית' כמו, לבאר הוסיף

ליווה את האירועים באופן נסתר ומשה לא התגלה כבר ' ה. על פי גישה זו הלידה וההצלה לא יצאו מגדר הטבע
 .בלידתו כבעל כוחות מיוחדים

 ןובעומק העניין הוא עוסק בשאלת ייחוד, הויכוח בין שתי השיטות חורג מעבר לשאלת פרשנות סיפור הלידה
 .של הדמויות במקרא

וכפי " נקרא על שם סופו" משה 5. עוד מבטן ומלידהתציג את משה כדמות ייחודיי בעקבות המדרשים מ"רש
 לפי, ינק ולא לינק הרבה מצריות על שהחזירתו מלמד: " סירובו של משה לינוק מן המצריותןי בעניי"שאמר רש

  ."השכינה עם לדבר עתיד שהיה
כשבחר , תיו המיוחדים רק משבגרם סוברים שמשה נולד ככל הילדים וחשף את כוחו"ע ורשב"ראב, לעומתו
 -יא:ב' שמ(בסיפור הבא . יחודו של משה אינו תכונה מולדת אלא נובע ממעשיו, על פי גישה זו. חיו בצרתםלעזור לֶא

, יד, יג, יב,  פעמיים-יא" (איש"המילה המנחה בסיפור זה היא . משה מוצג כרודף צדק המשלם על כך מחיר כבד) כב
 .  פעולותיו של האיש משה שהובילו לבחירתווהיא מבליטה את) כ, יט

י בוחן את "רש. ם משתקף גם בשאלת החומר ממנו הייתה עשויה התיבה"ע ורשב"י לבין ראב"הויכוח בין רש
כדי שלא יריח אותו ,  זפת מבחוץ וטיט מבפנים-בחמר ובזפת "הדברים מתוך הבנה שאנו עוסקים במשה רבנו הצדיק 

, מבחוץ - ובזפת :מבפנים - בחמר"ם בוחן את הדברים מתוך הקשר ריאלי "רשב, מתולעו." צדיק ריח רע של זפת
 ."המים בו יכנסו שלא

ם שסיפור "ע ורשב"מחזקת את עמדת ראב) כא' בר(השוואת סיפור לידת משה והצלתו לסיפור הצלת ישמעאל 
 עומד בסכנת מוות והאם מניחה נער/בשני הסיפורים הילד. ומשה נולד ככל האדם, לידת משה אינו חורג מדרך הטבע

בסיפור ). ג:ב' שמ" (ותשם בסוף על שפת היאֹר "-) טז:כא' בר" (ותשלך את הילד תחת אחד השיִחם"אותו בצמחיה 
ותתצב : " אחותו–ובסיפור משה ) טז:כא' בר" (כמטחוי קשתהרחק ותלך ותשב מנגד "ישמעאל יושבת אמו  מרחוק 

לֹהים -וישמע א"בשני הסיפורים הילד בוכה וזוכה משום כך להצלה ). ד:ב' מש" (לדעה מה יעשה לומרחֹק אחֹתו 
 ואנו נתייחס 6,ההבדלים בין הסיפורים רבים). ו:ב' שמ" (והנה נער בֹכה ותחמֹל עליו "-) יז:כא' בר" (את קול הנער

 .ל ומעמד הילד-רק להתערבות הא
הוא פוקח את עיניה ומגלה לה . רגיע אותההמלאך מתגלה להגר ומ. ל בסיפור ישמעאל ברורה-התערבות הא
אינו מתגלה לאם הילד ' ה. ל אינה גלויה-לעומת זאת בסיפור משה התערבות הא. וכך הם ניצלים, היכן באר מים

 . ממלאת כאן בת פרעה, השומע את בכי הנער בסיפור ישמעאל' בשעת הצרה ואת תפקיד מלאך ה
כי לגוי גדול : "זכה גם לייעוד, ל בהצלתו-שזכה להתערבות האישמעאל . כתוצאה מכך קיים פער בין הילדים

 .לא כן משה). יח:כא' בר" (אשימנו
התורה . נראה שלא בכִדי סיפור לידת משה והצלתו עוצב כסיפור שנעדר התגלות אלוקית החורגת מגדר הטבע

 - מולדת אלא מכוח מעשיוובחירתו למנהיגם של ישראל לא נבעה מכוח סגולה , מבהירה לנו שמשה נולד ככל האדם
 לפיה מרכז הכובד בחיים הדתיים הוא בחירתו ,עמדה דתית חשובה ביותריש ביטוי לגישה זו ב. כאיש צדק ומגן ֶאחיו

 .תוו המולדיתוולא תכונ, ומעשיו הנובעים ממנהשל האדם  תהחופשי
 

 יחזקאל כהן
 המרכז ללימודי יסוד ביהדות

 
                                                                 

 סמוך אשר -' בסוף ותשם': "יחה את משה בין קני הסוף ולא במי היאורם פעלה באופן רציונלי והנהֵא) ג:ב(ם " על פי הרשב  3
 ." התיבה לראות יכלו לא היאר שפת על שההולכים יפה והטמינתהו, היאר לשפת

המתנגד בחריפות לקביעה שיוכבד הרתה את משה ) 1821 -1747, מרוקו(רפאל בירדוגו ' ר. ע"כך עולה מחשבונו של ראב  4
, משמחי לב, רפאל בירדוגו' ר". שנה' ויוכבד כשילדה את משה היה לה נג"לטענתו . ע"גן על הראבבגיל מאה ושלושים מ
 .43' עמ, 1973ירושלים , בהוצאת מכון הכתב

 .יתכן שירמיהו שימש מודל לתפיסה זו). ה:א" (בטרם ֶאָּצְרָך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך" על ירמיהו נאמר   5
 . אופי הסכנה ועוד,יחס האם לילד   6
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 למדעהדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ו
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