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פרשת שמות
מדרש תהלים ]בובר[ מזמור קיד ד"ה בצאת ישראל
1
בצאת ישראל ממצרים .אמר ר' אלעזר הקפר בזכות ארבעה דברים [נגאלו ישראל
ממצרים] ,שלא שינו את שמם ,ולא שינו את לשונם ,ולא גילו את מסתורין שלהם ,ולא
היו פרוצים בעריות .לא שינו את שמם] ,לראובן[ [אלה] משפחות הראובני ]במדבר כו
ז[] ,לשמעון[ [אלה] משפחות השמעוני ]שם שם /במדבר כ"ו /יד[ ,כי נחתין ראובן
ושמעון ,וכי סלקין ראובן ושמעון .ולא שינו את לשונם ,שהיו מספרים לשון הקודש,
שנאמר בית יעקב מעם לועז היתה יהודה לקדשו ]פסוק א וב[ ,ללשון הקודש שלו .ולא
גילו מסתורין שלהם ,את מוצא שהדיבור היה מופקד אצלם שנים עשר חודש ,שאמר
להם ושאלה אשה משכנתה ]שמות ג כב[ ,ולא היה בהם איש שגילה את הדיבור .ולא
היו פרוצין בעריות ,אחת היתה בהן והקב"ה פירסמה ,דכתיב ויצא בן אשה ישראלית
והוא בן איש מצרי וגו' ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן ]ויקרא כד י יא[ ,מי שאמר
והיה העולם מעיד שאין בישראל אלא הוא.
משך חכמה שמות פרק ו
2
"ולקחתי אתכם לי לעם" :זה 'שלא שינו את לשונם' ,שהיו מקוין להגאולה וללאומיות
העתידה .ולמדו זה מיוסף ,שעם גודל חשיבותו במצרים ,נאמר בו (בראשית מה ,יב) "כי
פי המדבר אליכם" ,שהיה מקוה להעתיד ואמר "פקד יפקוד" (בראשית נ ,כד ו  -כה),
וזהו חצי ההלל השני ,שמיוסד על הלאומיות העתידה ,שעל זה נאמר (תהלים קח) "מן
המצר וכו" .וזה מכוון הד' כוסות ,דליתעביד בכל חדא מצוה .ועיין במכילתא (שם)
ודו"ק.לכן תיקנו על היין ,שהם היו נגאלין בשבילו ,שהבדילו עצמם מהמצרים  -וכן
יבדלו ישראל בגלות זה ,ויהיו מצויינים ,ובזה יגאלו .ולכן מורה על היין ,דאין מורה על
ההבדלה יותר מהיין ,וכמו שהלשין המן :אם זבוב נופל לכוסו (של אחד מהם ,זורקו
ושותהו ,ואילו) אדוני המלך (אחשוירוש נוגע בהם ,חובטו בקרקע ,ולא עוד אלא)
שמדיח כוסו שלוש פעמים! 'וגזרו על יינם משום בנותיהם'  -שגם בזה כעת ייבדלו,
וייגאלו במהרה בימינו אמן!
משך חכמה שמות פרק יב:כב
3
ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר .הנה המתבונן יראה כי במצרים נשתכח מהם
גופי תורה שהיו "גוי מקרב גוי" (דברים ד ,לד)' ,הללו עובדי עבודה זרה (והללו עובדי
עבודה זרה') ( -מדרש שוחר טוב טו ,ה) ,וכן הפרו ברית מילה [ילקוט (דברים תתכ"ח)].
אמנם הסייגים והגדרים שמרו ביתרון גדול ,כמו שאמר במכילתא (דפסחא פרשה ה)
שלא שינו שמם לא שינו לשונם שלא גילו מסתורין ,יעוין שם .לא כן בגלות בבל ,היו
שומרים גופי תורה ,אמנם הסייגים והגדרים עברו... ,
ויקרא רבה ]מרגליות[ פרשה לב ד"ה ה גן נעול
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 ,ר' פינחס בש' ר' חייה בר אבא על ידי שגדרו ישראל במצרים את עצמן מן הערוה נגאלו
ממצרים ,מתוך כן שלחייך ]שם /שיר השירים ד' /יג[ ,שילוחייך ,הכמה דאת אמר ויהי
1

בשלח פרעה וגו' ]שמות יג ,יז[ .ר' הונא בשם ר' חייא בר אבא שרה ירדה למצרים וגדרה
עצמה מן הערוה ונגדרו כל הנשים בזכותה .יוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן הערוה
ונגדרו כל האנשים בזכותו .אמ' ר' חייה בר אבא כדיי היה גדור ערוה שיגאלו ישר'
בזכותו .ר' חונה בש' בר קפרא בשביל ארבעה דברים ניגאלו ישר' ממצרים ,על ידי שלא
שינו את שמן ולא שינו את לשונם ועל ידי שלא אמרו לשון הרע ועל ידי שלא היה בהן
פרוץ ערוה .על ידי שלא שינו את שמן ,ראובן ושמעון מי נחתין ראובן ושמעון מי סלקין.
לא היו קורין לראובן רופס ,ליהודה לוליאנא ,ליוסף ליסטס ,לבנימן אלכסנדרא .על ידי
שלא שינו את לשונם ,להלן כת' ויבא הפליט ויגד לאברם העברי ]בראשית יד ,יג[ וכאן
כתיב ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו ]שמות ה ,ג[ .וכת' כי פי המדבר אליכם
]בראשית מה ,יב[ ,בלשון הקודש .ועל ידי שלא אמרו לשון הרע ,דכ' דבר נא באזני העם
]שמות יא ,ב[ .את מוצא שהיה הדבר מופקד אצלן כל שנים עשר חדש ולא נמצא אחד
מהן שגילה את הסוד ולא נמצא אחד מהן שהלשין על חבירו .ועל ידי שלא היה בהן
פרוץ ערוה ,תדע לך שהוא כן ,אחת היתה ופירסמה הכתוב ,ושם אמו שלומית בת דברי
למטה דן ]ויקרא כד ,יא[.
במדבר רבה ]וילנא[ פרשה יג ד"ה כ ביום הששי
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ד"א למה נאמר ג' מיני עולה כנגד ג' מדות טובות שהיו בידן של ישראל במצרים
ובזכותן נגאלו שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם ושגדרו עצמם מן הערוה...... ,
ולזבח השלמים בקר שנים כנגד יעקב ויוסף שבזכותם נגאלו ישראל ממצרים שנא'
]תהלים עז[ גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה,
במדבר רבה ]וילנא[ פרשה כ ד"ה כב וישב ישראל
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שנו רבותינו בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים ,שלא שינו את שמותן ,שלא שינו
את לשונם ,ולא גילו מסטורין שלהם ,שמשה אמר להם ]שמות ג[ ושאלה אשה משכנתה
כלי כסף וכלי זהב והיה הדבר הזה מופקד אצלם י"ב חדש ולא גילה אחד מהם
למצרים ,ולא נפרצו בעריות שכן כתיב ]שיר /שיר השירים /ד[ גן נעול אחותי כלה אלו
הזכרים גל נעול מעין חתום אלו הבתולות תדע לך שהרי אחת היתה ופרסמה הכתוב
ויצא בן אשה ישראלית וכל אותן מ' שנה לא סרחו במדבר עד שבאו לשטים לכך כתיב
וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות ,שטים שעשו שטות ]משלי ו[ נואף אשה חסר לב,
ויחל העם לזנות יש מעינות שמגדלין גבורים ויש חלשים ויש נאין ויש מכוערין ויש
צנועין ויש שטופין בזמה ומעין שטים של זנות היה והוא משקה לסדום ,אתה מוצא
שאמרו ]בראשית יט[ איה האנשים אשר באו אליך הוציאם אלינו וגו' ולפי שנתקלל
אותו מעין עתיד הקב"ה לייבשו שנאמר ]יואל ד[ ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל
השטים ,מימות אברהם לא נפרץ אחד בזנות כיון שבאו לשטים ושתו מימיו נפרצו
בזנות.
שמות פרק לב
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]כו[ ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי:
שמות רבה ]וילנא[ פרשה א ד"ה ח וימת יוסף
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…ללמדך כשמת יוסף הפרו ברית מילה ,אמרו נהיה כמצרים ,מכאן אתה למד שמשה
מלן ביציאתן ממצרים ,וכיון שעשו כן הפך הקב"ה האהבה שהיו המצריים אוהבין
אותן לשנאה ,שנאמר ]תהלים קה[ הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו,
2

שמות רבה ]וילנא[ פרשה א ד"ה לב וישב בארץ
7
ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרועים ,וכי מצרי היה משה אלא לבושו מצרי והוא
עברי:
שמות פרק ב
8
י וַ יִּגְ ַדל הַ ֶּילֶּד וַ ְתבִּ אֵ הו לְ בַ ת־ נַ ְרעֹה ַֽ ַוי ְִּהי לָה לְ בֵ ן וַ ִּת ְק ָרא ְשמ ֹו מ ֶֹּשה וַ תֹאמֶּ ר כִּ י ִּמן הַ םַ יִּם
יתהו :יא וַ י ְִּהי | בַ י ִָּמים הָ הֵ ם וַ יִּ גְ ַדל מ ֶֹּשה וַ יֵצֵ א אֶּ ל אֶּ חָ יו וַ י ְַרא בְ ִּסבְ ֹלתָ ם וַ י ְַרא ִּאיש
ְמ ִּש ִַּֽ
יִּט ְמנֵהו
ִּמ ְצ ִּרי מַ כֶּה ִּאיש־ עִּ בְ ִּרי ַֽ ֵמאֶּ ַֽ ָחיו :יב וַ יִּפֶּ ן כֹה וָ כֹה וַ י ְַרא כִּ י אֵ ין ִּאיש וַ יְַך אֶּ ת הַ ִּם ְצ ִּרי ַֽ ַו ְ
בַ ַֽחוֹל :יג וַ יֵצֵ א בַ יוֹם הַ ֵשנִּי וְ ִּהמֵה ְש ַֽ ֵני אֲ נ ִָּשים עִּ בְ ִּרים נ ִִּּסים וַ יֹאמֶּ ר ַֽ ָל ָר ָשע לָםָ ה תַ כֶּה ֵר ַֽ ֶּעָך:
ש ְמָך לְ ִּאיש ַֹשר וְ שֹפֵ ט עָ לֵינו ַֽ ַהלְ הָ ְר ֵגנִּי אַ ָתה אֹמֵ ר ַֽ ַכאֲ ֶּשר הָ ַרגְ ָת אֶּ ת־ הַ ִּם ְצ ִּרי
יד וַ יֹאמֶּ ר ִּמי ַֽ ָ ֹ
ִּירא מ ֶֹּשה וַ יֹאמַ ר ָאכֵן נו ַֹדע הַ ָד ַֽ ָבר:
וַ י ָ
יט וַ תֹאמַ ְרן ָ ִּאיש ִּמ ְצ ִּרי ִּה ִּסילָנו ִּמיַד ַֽ ָהרֹעִּ ים וְ גַם ָדֹלה ָדלָה לָנו וַ י ְַש ְק אֶּ ת־ הַ ַֹֽסאן:
שמות פרק ו
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יִּשמָ עֵ נִּי פַ ְרעֹה ַֽ ַואֲ נִּי
ש ָראֵ ל ֹלא־ ַֽ ָש ְמעו אֵ לַי וְ אֵ יְך ְ
יב וַ יְ ַדבֵ ר מ ֶֹּשה לִּ פְ נֵי ה’ לֵאמֹר הֵ ן בְ ַֽ ֵני יִּ ְ ֹ
יִּשמַ ע אֵ לַי נַ ְר ַֹֽעה :פ
שפָ תַ יִּ ם וְ אֵ יְך ְ
שפָ ַֽ ָתיִּם...:ל וַ יֹאמֶּ ר מ ֶֹּשה לִּ פְ נֵי ה’ הֵ ן אֲ נִּי ע ֲַרל ְ ֹ
ע ֲַרל ְ ֹ

שמות פרק ד
11
י וַ יֹאמֶּ ר מ ֶֹּשה אֶּ ל יְ הֹוָ-ה בִּ י אֲ ֹדנָי ֹלא ִּאיש ְדבָ ִּרים ָא ֹנכִּ י גַם ִּמ ְתמוֹל גַם ִּמ ִּשלְ שֹם גַם מֵ ָאז
ַדבֶּ ְרָך אֶּ ל עַ בְ ֶּדָך כִּ י כְ בַ ד־נֶּ ה וכְ בַ ד לָשוֹן ָא ַֽ ֹנכִּ י:
תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלט עמוד ב
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משה מן התורה מנין? +בראשית ו' +בשגם הוא בשר,
דברי הימים א פרק ד:יח
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וְ אֵ לֶּה בְ נֵי בִּ ְתיָה בַ ת־ נַ ְרעֹה אֲ ֶּשר ל ַָקח ַֽ ָמ ֶּרד:
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יט עמוד ב
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רבי יוחנן אמר :מהכא +דברי הימים א' ד' +ואשתו היהודית ילדה את ירד אביגדור
וגו' ,ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח ]לו[ מרד .מרד זה כלב ,ולמה נקרא שמו מרד -
שמרד בעצת מרגלים .וכי בתיה ילדה? והלא יוכבד ילדה ,אלא :יוכבד ילדה ובתיה
גידלה ,לפיכך נקרא על שמה.
שמות רבה ]וילנא[ פרשה א ד"ה כו ויגדל הילד
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ותקרא שמו משה ,מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים ,אף על פי שהרבה שמות
היו לו למשה לא נקבע לו שם בכל התורה אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה ואף
הקב"ה לא קראהו בשם אחר.
ויקרא רבה ]וילנא[ פרשה א ד"ה ג ר' סימון
15
ואלה בני בתיה בת פרעה ,ר' יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר לה הקב"ה לבתיה בת
פרעה משה לא היה בנך וקראתו בנך אף את לא את בתי ואני קורא אותך בתי שנא'
אלה בני בתיה בת יה ,אשר לקח לו מרד זה כלב ר' אבא בר כהנא ור' יהודה בר סימון
3

חד אמר זה מרד בעצת מרגלים וזו מרדה בעצת אביה יבא מורד ויקח את המורדת וחד
אמר זה הציל את הצאן וזו הצילה את הרועה ,י' שמות נקראו לו למשה ,ירד ,חבר,
יקותיאל ,אביגדור ,אבי סוכו ,אבי זנוח ,רבי יהודה ברבי אלעאי אמר אף טוביה שמו
הה"ד ]שמות ב[ ותרא אותו כי טוב הוא כי טוביה הוא ,רבי ישמעאל בר אמי אמר אף
שמעיה שמו,
יחזקאל פרק כט
16
שים נָ נֶּיָך עַ ל נַ ְרעֹה מֶּ לְֶּך ִּמ ְצ ָריִּם וְ ִּהמָבֵ א עָ לָיו וְ עַ ל־ ִּמ ְצ ַריִּם ֺכ ַֽ ָלה :ג ַדבֵ ר
ן־ָאדם ִּ ֹ
ב בֶּ ָ
ְֶּך־מ ְצ ַריִּם הַ ַתמִּים הַ גָדוֹל ַֽ ָהרֹבֵ ץ בְ תוְֹך
וְ ָאמַ ְר ָת ַֹֽכה־ ָאמַ ר | אֲ ֹדנָי יְ ֶֹּהוִּ -ה ִַּֽה ְננִּי עָ לֶּיָך נַ ְרעֹה ַֽ ֶּמל ִּ
יתנִּי:
ש ִַּֽ
יְ א ָֹריו אֲ ֶּשר ָאמַ ר לִּ י יְ א ִֹּרי ַֽ ַואֲ נִּי ֲע ִּ ֹ
שמות פרק ג
17
א ומ ֶֹּשה הָ יָה רֹעֶּ ה אֶּ ת־ צֹאן י ְִּתר ֹו ַֹֽח ְתנ ֹו כֹהֵ ן ִּמ ְדיָן וַ ִּינְהַ ג אֶּ ת־ הַ סֹאן ַאחַ ר הַ ִּם ְדבָ ר וַ ָיבֹא
אֶּ ל־ הַ ר ַֽ ָהאֱ ֹלקים ח ַֽ ֵֹרבָ ה :ב וַ י ֵָרא מַ לְ אַ ְך ה' אֵ לָיו בְ לַבַ ת אֵ ש ִּמתוְֹך הַ ְןנֶּה וַ י ְַרא וְ ִּהמֵה הַ ְןנֶּה
בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְ הַ ְןנֶּה אֵ ינֶּמו אֺ ַֽ ָכל :ג וַ יֹאמֶּ ר מ ֶֹּשה ָאסַֺֽ ָרה מָא וְ אֶּ ְראֶּ ה אֶּ ת הַ םַ ְראֶּ ה הַ ָגדֹל הַ זֶּ ה
מַ דועַ ֹלַֽ א־ יִּ בְ עַ ר הַ ְן ַֽ ֶּנה:
בראשית פרק מו
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לג וְ הָ יָה ִַּֽכי יִּ ְק ָרא לָכֶּ ם נַ ְרעֹה וְ ָאמַ ר מַ ה־ ַֽ ַם ֲע ֵֹשי ַֽ ֶּכם :לד ַֽ ַואֲ מַ ְר ֶּתם ַאנ ְֵשי ִּמ ְקנֶּה הָ יו עֲבָ ֶּדיָך
גשן כִּ י ַֽת ֹועֲבַ ת ִּמ ְצ ַריִּם כָל
ְעורינו וְ עַ ד עַ ָתה גַם־ אֲ נ ְַחנו גַם אֲ בֹתֵ ינו ַֽ ַבעֲבור ַֽ ֵת ְשבו בְ אֶּ ֶּרץ ֶּ
ִּממ ֵ
רֹעֵ ה ַֹֽצאן:
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