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 שמות פרק א 

ַוָ�ָק� ֶמֶל� ָחָד� ַעל ִמְצָרִי� ֲאֶ�ר א ָיַדע ֶאת ) ח(
ַוֹ�אֶמר ֶאל ַע'ֹו ִהֵ&ה ַע� ְ$ֵני ִיְ"ָרֵאל ַרב ) ט( :יֹוֵס�

ָהָבה ִנְתַחְ(ָמה לֹו ֶ+* ִיְרֶ$ה ְוָהָיה ִ(י ) י( :ְוָעצ)� ִמֶ'&)
ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַס� ַ,� ה)א ַעל "ְֹנֵאינ) ְוִנְלַח� 

י ִמִ/י� ַוָ�ִ"ימ) ָעָליו ָ"ֵר ) יא( :ָ$נ) ְוָעָלה ִמ* ָה.ֶר-
ְלַמַע* ַעֹ&תֹו ְ$ִסְבָת� ַוִ�ֶב* ָעֵרי ִמְסְ(נֹות ְלַפְרֹעה ֶאת 

ְוַכֲאֶ�ר ְיַע&) ֹאתֹו ֵ(* ִיְרֶ$ה ) יב( :ִ+ֹת� ְוֶאת ַרַעְמֵסס
צ) ִמְ+ֵני ְ$ֵני ִיְ"ָרֵאל ַוַ�ֲעִבד) ) יג( :ְוֵכ* ִיְפֹר- ַוָ�ק2

ַוְיָמְרר) ֶאת ) יד( :ָפֶר�ִמְצַרִי� ֶאת ְ$ֵני ִיְ"ָרֵאל $ְ 
ַחֵ�יֶה� ַ$ֲעֹבָדה ָקָ�ה ְ$ֹחֶמר )ִבְלֵבִני� )ְבָכל ֲעֹבָדה 

   :4ָ$ֶַדה ֵאת ָ(ל ֲעֹבָדָת� ֲאֶ�ר ָעְבד) ָבֶה� ְ$ָפֶר�
ַוֹ�אֶמר ֶמֶל� ִמְצַרִי� ַלְמַי5ְֹדת ָהִעְבִרֹ�ת ֲאֶ�ר ) טו(

ַוֹ�אֶמר ) טז( :ִנית +)ָעהֵ�� ָה7ַחת ִ�ְפָרה ְוֵ�� ַה6ֵ 
ְ$ַי5ְֶדֶכ* ֶאת ָהִעְבִר�ֹות )ְרִאיֶת* ַעל ָה.ְבָנִי� ִא� ֵ$* 

ַו9ִיֶרא*ָ ) יז( :ה)א ַוֲהִמ9ֶ* ֹאתֹו ְוִא� ַ$ת ִהיא ָוָחָיה
  ַהְמַי5ְֹדת ֶאת ָהֱאִהי� ְוא ָע") ַ(ֲאֶ�ר ִ:ֶ$ר ֲאֵליֶה* 

 אונקלוס 

ופקיד פרעה לכל עמיה למימר כל ברא ) כב(
דיתיליד ליהודאי בנהרא תרמוניה וכל ברתא 

  :תקימו*
  

 יונתן תרגום 

ְוַכד ָחָמא ַ+ְרֹעה ְ(ֵדי* ַ+ֵקיד ְלָכל ַעֵמי> ְלֵמיָמר ) כב(
ָ(ל ִ$יר ְדַכר ְדִאְתִליד ִליה)ָדֵאי ְ$ַנֲהָרא 9ְִטלֹוְקֵני> 

  :ְוָכל ְ$ַר9ָא 9ְַקיְימ)*
  

 י "רש

יו� שנולד משה . א� עליה� גזר = לכל עמו) כב(
ואי* אנו , אמרו לו אצטגניניו היו� נולד מושיע*

* אנו ורואי, יודעי* א� ממצרי� א� מישראל
לפיכA גזר אותו היו� א� על , שסופו ללקות במי�

ולא נאמר הילוד , שנאמר כל הב* הילוד, המצרי�
וה� לא היו יודעי� שסופו ללקות על מי , לעברי�
  :מריבה

ַוִ�ְקָרא ֶמֶל� ִמְצַרִי� ַלְמַי5ְֹדת ַוֹ�אֶמר ָלֶה* ַמ:)ַע ֲעִ"יֶת* ַהָ:ָבר ַהBֶה ) יח( :י*ָ ֶאת ַהְיָלִדי�ֶמֶל� ִמְצָרִי� ַו9ְַח�ֶ 
ה ַו9ֹאַמְר*ָ ַהְמַי5ְֹדת ֶאל ַ+ְרֹעה ִ(י א ַכָ&ִ�י� ַהִ'ְצִרֹ�ת ָהִעְבִרֹ�ת ִ(י ָחיֹות ֵה&ָ ) יט( :ַו9ְַחֶ�י*ָ ֶאת ַהְיָלִדי�

ַוְיִהי ִ(י ָיְרא) ) כא( :ַוֵ�יֶטב ֱאִהי� ַלְמַי5ְֹדת ַוִ�ֶרב ָהָע� ַוַ�ַעְצמ) ְמֹאד) כ( :ְ$ֶטֶר� 9ָבֹוא ֲאֵלֶה* ַהְמַי5ֶֶדת ְוָיָלד)
כ2ה) ַוְיַצו ַ+ְרֹעה ְלָכל ַע'ֹו ֵלאֹמר ָ(ל ַהֵ$* ַה5�ִֹוד ַהְיֹאָרה 9ְַ�ִלי) כב( :ַהְמַי5ְֹדת ֶאת ָהֱאִהי� ַוַ�ַע" ָלֶה� 9ִ$ָי�

  :ְוָכל ַהַ$ת 9ְַח�)*

  

 פרשה א סימן יב  -שמות רבה 

גשי* שיהיו דוחקי* בה* כדי שיהיו עושי* הסכו� בתחלה גזר וצוה לנו, גזירות גזר פרעה עליה�' ד
אמר מתוA שאינ* ישיני* בבתיה� , והוא חשב למעט* מפריה ורביה, ולא יהיו ישני* בבתיה�, שלה*

, א� את� הולכי* ליש* בבתיכ� עד שאנו משלחי* אחריכ� בבקר, אמרו לה* הנוגשי�, אינ* מולידי*
', שנאמר והנוגשי� אצי� לאמר וגו, ת הסכו� שלכ�היו� עולה לשעה ולשתי� ואי* את� משלימי* א

, אני אמרתי לאברה� אביה� שאני מרבה בניו ככוכבי�, אמר לה* האלהי�, והיו ישני* על האר-
נראה איזה , ואת� מתחכמי� לה* שלא ירבו', כי ברA אברכA והרבה ארבה וגו) בראשית כב(דכתיב 

ע בשכר נשי� צדקניות שהיו "דרש ר', ו כ* ירבה וגומיד וכאשר יענו אות, דבר עומד או שלי או שלכ�
ה מזמ* לה� "הקב, ומה עשו בשעה שהיו הולכות לשאוב מי�, באותו הדור נגאלו ישראל ממצרי�

ומוליכות אצל בעליה* ושופתות לה� שתי , דגי� קטני� בכדיה* ושואבי* מחצה מי� ומחצה דגי�
, * ומרחיצות אות* וסכות אות* ומשקות אות*ומאכילות אות, קדרות אחת של חמי* ואחת של דגי�

א� תשכבו* בי* שפתי� כנפי יונה נחפה בכס� בשכר ) תהלי� סח(שנאמר , ונזקקות לה� בי* שפתי�
וכיו* שמתעברות באות , שנאמר כנפי יונה נחפה בכס�, ששכבו בי* שפתי� זכו ישראל לביזת מצרי�

) ח/ השירי�/שיר (שנאמר , ות בשדה תחת התפוחוכיו* שהגיע זמ* מולידיה� הולכות ויולד, לבתיה*
Aמשמי מרו� ומנקה אות� ומשפר אות� כחיה זו "והקב, תחת התפוח עוררתי Aה שולח מלא
ומנקט לה� שני עגולי* ', ומולדותיA ביו� הולדת אותA וגו) יחזקאל טז(שנאמר , שמשפרת את הולד

וכיו* שמכירי* בה* המצריי� ', ש מסלע וגוויניקהו דב) דברי� לב(שנאמר , אחד של שמ* ואחד של דבש
) תהלי� קכט(שנאמר , ומביאי* שוורי� וחורשי* על גביה*, ונעשה לה� נס ונבלעי* בקרקע, רצו להרג�

רבבה ) יחזקאל טז(שנאמר , ולאחר שהולכי* מבצבצי* ויוצאי* כעשב השדה, על גבי חרשו חורשי�
ותבאי ) ז"יחזקאל ט(שנאמר , דרי� עדרי� לבתיה�וכיו* שמתגדלי* באי* ע', כצמח השדה נתתיA וגו

ה� הכירוהו תחלה , ה על הי�"וכשנגלה הקב, אלא בעדרי עדרי�, אל תקרי בעדי עדיי�, בעדי עדיי�
  .זה אלי ואנוהו) שמות טו(שנאמר 
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 פרשה א סימן יח  -שמות רבה 

ולמה עשה כ* שהיו אסטרולוגי* אומרי� לו , ר חנינא א� על עמו גזר"ר יוסי ב"א, ויצו פרעה לכל עמו
באותה שעה כנס , גואל ישראל נתעברה ממנו אמו ואי* אנו יודעי* א� ישראל הוא או מצרי� הוא

ד כל הב* הילוד "הה, חדשי� שאשליכ� ליאור' פרעה כל המצרי� ואמר לה� השאילו לי את בניכ� ט
ולא רצו לקבל ממנו , הב* בי* יהודי בי* מצרי אלא כל, כל הב* של ישראל אי* כתיב כא*', היאורה וגו

למה גזרו להשליכ* ליאור , היאורה תשליכוהו, שאמרו ב* מצרי לא יגאל אות* לעול� אלא מ* העבריות
ולא היה , י מי� ילקה והיו סבורי* שבמי� יטבע"לפי שהיו רואי* האסטרולוגי* שמושיע* של ישראל ע

ורבנ* אמרי ', יע* לא האמנת� בי וגו) במדבר כ(שנאמר , י באר מי� נגזר עליו גזירת מות"אלא ע
, ה משל� אלא מדה כנגד מדה"לפי שהיו יודעי* שאי* הקב, ה מה* במי�"העמיקו עצה שלא יפרע הקב

מה צורA לפרעה , וכל הבת תחיו*, כA גזרו להטביע� במי�, והיו בטוחי� שלא יביא מבול לעול�
לפי שהיו המצריי� שטופי� , ית הזכרי� ונקח הנקבות לנשי�אלא כA היו אומרי� נמ, לקיי� הנקבות

  .בזמה
  
  


