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פרשת שמות תשע"ג
משה תיקן להם את יום שבת לנוח

שמות פרק ב
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וַ
ֵע ֶ,ה ל:
ַ ַת ַ'ב ֲאחֹת ֵמ ָרחֹק ְל ֵד ָעה ַמה ָ .
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רש"י
)ב( כי טוב הוא  :כשנולד נתמלא הבית
כולו אורה) :יא( ויגדל משה  :והלא כבר
כתיב ויגדל הילד )פסוק י( אמר רבי
יהודה ברבי אלעאי הראשו לקומה
והשני לגדולה ,שמינהו פרעה על ביתו:
וירא בסבלת  :נת עיניו ולבו להיות
מיצר עליה  :איש מצרי  :נוגש היה,
ממונה על שוטרי ישראל והיה מעמיד
מקרות הגבר למלאכת  :מכה איש
עברי  :מלקהו ורודהו .ובעלה של
שלומית בת דברי היה ,ונת בה עיניו,
ובלילה העמידו והוציאו מביתו ,והוא
חזר ונכנס לבית ובא על אשתו ,כסבורה
שהוא בעלה ,וחזר האיש לביתו והרגיש
בדבר ,וכשראה אותו מצרי שהרגיש
בדבר ,היה מכהו ורודהו כל היו :

שמות רבה )וילנא( פרשה א

]כח[ ד"א וירא בסבלות ראה שאי לה מנוחה הל 4ואמר לפרעה מי שיש לו עבד א אינו נח יו
אחד בשבוע הוא מת ,ואלו עבדי 4א אי אתה מניח לה יו אחד בשבוע ה מתי  ,אמר לו ל 4ועשה
לה כמו שתאמר ,הל 4משה ותק לה את יו השבת לנוח.
שמות פרק ה פסוק ח

יה לֹא ִתגְ ְרע ִמ ִֶ 58י נִ ְר ִי ֵה ַעל ֵ
ֲל ֶ
וְ ֶאת ַמ ְתֹנֶת ַה ְֵ Aבנִ י ֲא ֶר ֵה ע ִֹ,י ְמל ִ ְלֹ ָ ִ,ימ ע ֵ
ֵל ָכה נִ ְז ְ ָחה ֵלאל ֵֹהינ:
ֲקי ֵלאמֹר נ ְ
ֵה צֹע ִ
שמות רבה )וילנא( פרשה ה
]יח[ ויצו פרעה ביו ההוא ,מלמד על הרשע שלא עכב לעשות עמה רע ,וזו היתה גזירה רביעית,
והנוגשי אצי לאמר אלו המצרי  ,השוטרי  ,אלו זקני ישראל ,לא תוסיפו לתת תב לע ואת
מתכונת הלבני  ,מכא אתה למד שחשבו היה על כל אחד ואחד כמה לבני יעשו ביו  ,ולכ 4העביד
בה בתחלה בפה ר ,4כדי שיעשו הלבני בכל כח ולראות כל יכולת שלה ולפי מספר שעשו ביו
הראשו גזרו עליה לעשות כל הימי  ,כי נרפי ה  ,אמר רשב"י התחיל מחרק עליה שיניו ואומר
נרפי את לשו טינו /הוא ,ישתחקו עצמותיו קדושי ה  ,על כ ה צועקי לאמר וגו' תכבד
העבודה על האנשי  ,מלמד שהיו ביד מגילות שהיו משתעשעי בה משבת לשבת לומר שהקדוש
ב"ה גואל ,לפי שהיו נוחי בשבת ,אמר לה פרעה תכבד העבודה על האנשי ויעשו בה ואל ישעו וגו',
אל יהו משתעשעי ואל יהו נפישי ביו השבת.
בראשית פרק א

רש"י

ַרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָהאר ִי טב
)ד( ַוְ .
בי ַהח ֶֹ ְ... :4
ַב ֵ7ל ֱאל ִֹהי ֵי ָהאר ֵ
ַוְ .
ַרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָל ֲא ֶר ָע ָ,ה
)לא( ַוְ .
וְ ִהֵ5ה טב ְמאֹד וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר י
ַה ִ ִ י:

)ד( וירא אלהי את האור כי טוב ויבדל  :א /בזה אנו
צריכי לדברי אגדה ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי
והבדילו לצדיקי לעתיד לבא .ולפי פשוטו כ 4פרשהו ראהו
כי טוב ואי נאה לו ולחש 4שיהיו משתמשי בערבוביא,
וקבע לזה תחומו ביו ולזה תחומו בלילה:

תהלים פרק לד פסוק טז

Dזנָיו ֶאל ַוְ ָע ָת :
יקי וְ ְ
ֵעינֵי יְ קֹוָק ֶאל ַצ ִִ 7
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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