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 שמות פרק ב 
  :ֵלִוי ַ�ת ֶאת ַוִ
ַ�ח ֵלִוי ִמֵ�ית ִאי ַוֵ
ֶלְ�) א(
 ה"א ט�ב ִ י אֹת� ַוֵ�ֶרא ֵ�� ַוֵ�ֶלד ָהִאָ�ה ַוַ�ַהר) ב(

 :י&ְיָרִח ְלָֹה ַוִ�ְצְ$ֵנה"

 י"רש
 גזירת מפני ממנה היה פרוש ' לוי בת את ויקח) א(

 בתו בעצת שהל�, ויל� וזהו. ולקחה וחזר (פרעה
 גזר פרעה א&, פרעה משל קשה גזרת� לו שאמרה

  והחזירה). הנקבות על כ"ג ואתה, הזכרי& על
 בבואה לדהשנו היתה שנה שלושי& מאה ובת. נערה להיות נהפכה היא וא2. שניי& לקוחי� בה ועשה

 כ� א&. שנה שמוני& ב� משה היה וכשיצאו, ש& נשתהו שנה ועשר ומאתי&, החומות בי� למצרי&
 הבית נתמלא כשנולד ' הוא טוב כי) ב( :לוי בת אותה וקורא שלושי& מאה בת היתה ממנו כשנתעברה

 :אורה כולו
 

 ם "רשב
 ליאר הזכרי& בהשלי� פרעה גזירת בעת האשה ' ותהר) ב(

 לפי המפרש ' ותצפנהו הוא טוב כי אתו ותרא :ב� ותלד
 אמות� הוולדות שכל, הוא שקר]מ [הטמינתהו שראתהו
 אלקי& וירא כמו ותרא לפרש צרי� כ"א. עליה� מרחמות

 מעשיו כל והביט נסתכל. מאד טוב והנה עשה אשר כל את
 והנה בה& דבר שו& לתק� יש א& שעשה פעולותיו וכל

 ששה לסו2 נולד שמשה לפי �כא א2. ומתוקני& יפי& כול&
 שני, הימי& לתקופת שנולד בשמואל שמצינו כמו חדשי&
 חדשי& שלשה להצפינו יכלה ולפיכ�. ימי& ושני תקופות

. חדשי& תשעה לסו2 למעוברות מבקרי& היו שהמצריי&
� תטרח ולא נפל הוא א& לידה בשעת בו נסתכלה לכ

 שערו וסימני גמרו כי הוא ויפה טוב כי וראתהו בהטמנתו
 קיימא בר שהוא וידעה, ביבמות ששנינו כמו וציפורניו
 רוב לידת זמ� שהוא ירחי&' ט סו2 עד ירחי&' ג ותצפנהו

 השליכוהו או היה נפל לה& אמרה לבודקה וכשבאו, נשי&
 :ביאר המצריי&

 ן"רמב
 ' ותצפנהו הוא טוב כי אותו ותרא) ב(

, בניה& את אוהבות הנשי& כל כי ידוע
 אות� תצפנינה וכלנה, יפי& ושאינ& יפי&
 כי לטענה ראיה צור� ואי�, יכלת� בכל
, הזאת הטובה פירוש אבל. הוא טוב

 יארע כי וחשבה מחודש טוב בו שראתה
 וחשבה לבה אל נתנה ולכ�, וינצל נס בו

 שלא ראתה וכאשר, בענינו מחשבות
 שינצל חשבה להצפינו עוד יכלה

. גומא תיבת לו ועשתה אחרת בתחבולה
, בה יכירו שלא מרחוק נצבת תוואחו
 לדברי סיוע זה וכל. לו יעשה מה לדעת

 כל שנתמלא, הוא טוב כי שדרשו רבותינו
 שאמרו ולמה, )א יב סוטה (אורה הבית

 אמי עתידה מתנבאת מרי& שהיתה
 ):ש& (ישראל את שמושיע ב� שתלד

 
 א "מסכת סוטה דף יב ע

 מ אומר טוב שמו"ותרא אותו כי טוב הוא תניא ר
יהודה אומר טוביה שמו רבי נחמיה אומר הגו� ' ר

 לנביאות אחרי& אומרי& נולד כשהוא מהול 

 י"רש
 ראתה ברוח הקודש שעתיד '  לנביאותהגו�

]� :לנבואה ]להיות הגו

וחכמי& אומרי& בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור כתיב הכא ותרא אותו כי טוב הוא וכתיב 
 . ותצפנהו שלשה ירחי&טובי הת& וירא אלהי& את האור כ

 

 בראשית פרק א פסוק ד 
  ֱאלִֹהי& ַוַ
ְב8ֵל ט�ב ִ י ָהא�ר ֶאת ֱאלִֹהי& ַוַ
ְרא
� :ַהחְֶֹ� "ֵבי� ָהא�ר ֵ�י

 י"רש
 אנו בזה א2 ' ויבדל טוב כי האור את אלהי� וירא

 להשתמש כדאי שאינו ראהו אגדה לדברי צריכי&
  ולפי. לבא לעתיד לצדיקי& והבדילו רשעי& בו

 ביו& תחומו לזה וקבע, בערבוביא משתמשי� שיהיו ולחש� לו נאה ואי� טוב כי ראהו פרשהו כ� פשוטו
 :בלילה תחומו ולזה
 

 שופטים פרק יא 
�ֶלד ז�ָנה ִאָ�ה ֶ�� ְוה"א ַחִיל �9ִ�ר ָהָיה ַה9ְִלָעִדי ְוִיְפָ�ח) א(
 ָ�ִני& ל� 9ְִלָעד ֵאֶת ֵ�ֶלדַו) ב:(ִיְפָ�ח ֶאת 9ְִלָעד ַו

 ַוִ
ְבַרח) ג:(:ָ�ה ;ֶחֶרת ִאָ�ה ֶ�� ִ י :ִבינ" ְ�ֵבית ִתְנַחל לֹא ל� ַו
ֹאְמר" ִיְפָ�ח ֶאת ַוְיָגְר" ָהִאָ�ה ְבֵני ַוִ
ְג8ְל"
ב ֶאָחיו ִמְ$ֵני ִיְפָ�חֶ
 : ִע<� ַוֵ
ְצא" ֵריִקי& ֲאָנִי& ְפָ�חִי ֶאל ַוִ
ְתַלְ�ט" ט�ב ְ�ֶאֶר> ַוֵ
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 ב "תלמוד ירושלמי מסכת שביעית דף טז ע

ל כתיב ויברח יפתח מפני אחיו וישב באר> טוב זו סיסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מ� " ריבראמ
 .המעשרות

 
 יכין אות עז - ד קדושין"תפארת ישראל סוף פ

 

', שמעו עמי& ירגזו� וגו, ה את ישראל ממצרי&"א משה רבינו עכשהוצי: מצאתי כתוב דבר נחמד
ולכ� התעורר מל� ערבי . כי על ידו נעשו כל הגבורות והנפלאות האלו, ויתמהו מאוד על זה האיש משה

ויל� הצייר ויצייר . אליו) הציור(וישלח צייר מובחר לצייר תמונת המנהיג הגדול הזה ולהביאו , אחד
וישאל , וישלח שוב המל� ויביא ויאסו2 יחדיו כל חכמי חרשי& אשר לו.  המל�תמונתו ויביאהו לפני

. ובמה כוחו גדול, לדעת תכונת טבעו ומידותיו, לה& לשפוט על פי פרצו2 פניו של משה כפי המצויר
, א& נשפוט על פי ציור קלסתר פניו של האיש הזה: וישיבו כל החכמי& יחדיו אל המל� ואמרו

ובכל , בגאוות וחמדת הממו� ובשרירות הלב, כי הוא רע מעללי&, מר לאדוננונא, המפורס& לגדול
? הכי התעללו בי? מה זה: ויקצו2 המל� מאוד ויאמר. חסרונות שבעול& שיגנו נפש האד& המעולה

וישיבו את , ויחרדו האנשי& מאוד. בהפ� מזה האיש הגדול, מכל עבר ופינה, הלא בכל אלה שמעתי
הצייר . כל אחד בחסרו� ידיעת חבירו, ויתנצלו את עצמ& הצייר בחכמי&, המל� בשפל קול התחנה

שלא צייר תמונת , והחכמי& גללו כל החיסרו� על הצייר; והחכמי& שגו בידיעת&, ציירתי כהוג�: אמר
�ויבוא אל תו� מחנה , נסע ברכבו ובפרשיו, והמל� אשר נכס2 לדעת מי משניה& יצדק. משה כהוג

וימהר ויקח את הציור מתו� . וירא את משה איש האלוקי& מרחוק,  את עיניוובבואו וישא. ישראל
ויפג לבו ויפלא . קולע אל השערה ולא יחטא, והנהו כתמונתו כצלמו כאשר ציירו הצייר, חצנו ויבט

ויספר למשה כל , ויכרע וישתחווה לאפיו, ויל� ויבוא בעצמו אל אוהל איש האלוקי&. ויתמה עד מאוד
, פני אלוקי&, הנה קוד& ראותי פני�, איש האלוקי&, בי אדוני: ויאמר עוד, אשר נעשוהדברי& האלו 

לבעבור חכמי מפורסמי& לבקיאי& מאוד בחכמת , א� אולי הצייר שגה במלאכתו, אמרתי
לא , א� עתה אחרי ראותי כי תמונת� מכוונת אל הציור אשר הביא הצייר. ואי� דוגמת&, הפיזיאנאמי

, וה& אוכלי שולחני? וכי חכמי אליל המה וחכמות מה לה&, כי חכמי בגדו בי, לומררק , נותר בי נשמה
ג& הצייר ג& חכמי� נפלאי& ה& , לא כ�: ויע� משה איש האלוקי& ויאמר. ויתעוני מאז בהבליה&

לא טוב אנוכי , כי לולי הייתי בטבע באמת כפי ששמעת ממידותי, דע ל�, אול&. בידיעת& וחכמת&
הכי בעבור זה אהיה יקר בעיני , וא& כ�. כי ג& ממנו נמנעו ונחשכו כל חסרונות האד&, מבול ע> יבש

כול& , כי כל החסרונות אשר שפטו עלי חכמי�, לא אבוש לומר ל�, ידידי, אמנ& כ�? אלוקי& ואד&
ואני בכוח אמי> הנה התחזקתי ורדיתי , ואפשר עוד יותר מאשר שפטו חכמי�, קשורי& בי בטבע

ולכ� בעבור זה יקרתי והתכבדתי בשמי& ממעל , עד אשר קניתי לי היפוכ& לטבע שני, וכבשתי אות&
 .ובאר> מתחת
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