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פרשת שמות תשע"ח
וירא בסבלותם
שמות פרק ב

ֹלתם ַוי ְַרא ִאיש ִמצְ ִרי מַ כֶׁה ִאיש ִִ בְ ִרי מֵ ֶׁאחָּ יו
(יא) ַוי ְִהי בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם ַויִגְ דַ ל מֹשֶׁ ה ַויֵצֵ א ֶׁאל ֶׁאחָּ יו ַוי ְַרא בְ ִסבְ ָּ
(יב) ַו ִיפֶׁן כֹה ָּוכֹה ַוי ְַרא כִ י ֵאין ִאיש ַויְַך ֶׁאת הַ ִמצְ ִרי ַוי ְִט ְמנֵהּו בַ חֹול (יג) ַויֵצֵ א בַ יֹום הַ שֵ נִי וְ ִהנֵה ְשנֵי אֲ נ ִָּשים
שפֵט ִָּ לֵינּו הַ לְהָּ ְר ֵגנִי ַא ָּתה אֹמֵ ר
ִִ בְ ִרים נִצִ ים וַי ֹאמֶׁ ר ל ָָּּרשָּ ִ לָּמָּ ה ַתכֶׁה ֵרִֶׁ ָך (יד) וַי ֹאמֶׁ ר ִמי שָּ ְמָך ל ְִאיש שַ ר וְ ֹ
ִירא מֹשֶׁ ה וַי ֹאמַ ר ָּאכֵן נֹודַ ִ הַ דָּ בָּ ר (טו) ַוי ְִשמַ ִ פ ְַרִֹה ֶׁאת הַ דָּ בָּ ר הַ זֶׁה ַויְבַ ֵקש לַהֲ רֹג
כַאֲ שֶׁ ר הָּ ַרגְ ָּת ֶׁאת הַ ִמצְ ִרי ַוי ָּ
ֶׁאת מֹשֶׁ ה ַויִבְ ַרח מֹשֶׁ ה ִמפְ נֵי פ ְַרִֹה ַויֵשֶׁ ב בְ ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְדיָּן ַויֵשֶׁ ב ִַ ל הַ בְ ֵאר
רמב"ן

רש"י

(יד) הלהרגני אתה אומר  -מכאן אנו לומדים שהרגו בשם
המפורש .לשון רש"י .ומדרש רבותינו הוא (שמו"ר א לה).
ואני תמה ,אם כן מי הגיד לרשִ כי משה הרגו .אולי סמך ידו
ִליו ויקללהו בשם ה' ,וזהו ויך .או מפני שנפל מת לפניו פחד
משה שיִלילו ִליו וקברו בחול ,וראה אותו ִושה כן ,וידִ
שהוא הגורם או חשב שהרגו בחרב כי לא ראה רק הקבורה.
וִל דרך הפשט אומרים (המפרשים ,ראב"ִ כאן והרד"ק
בספר השרשים שרש אמר) כי "אתה אומר" פירושו חושב,
כי מצינו אמירה ִל מחשבת הלב ,אמרתי אני בלבי (קהלת ב
א) ,אמרתי טוב ממנו הנפל (שם ו ג) .ואין בכאן צורך לזה ,כי
אמר מי שמך לאיש שר ושופט ִלינו ,אם בִבור שאתה חפץ
להרגני כאשר הרגת המצרי אתה מוכיח אותי ואומר למה
תכה רִך

(יא) ויגדל משה  -והלא כבר כתיב ויגדל הילד (פסוק י) אמר
רבי יהודה ברבי אלִאי הראשון לקומה והשני לגדולה,
שמינהו פרִה ִל ביתו וירא בסבלתם  -נתן ִיניו ולבו
להיות מיצר ִליהם איש מצרי  -נוגש היה ,ממונה ִל
שוטרי ישראל והיה מִמידם מקרות הגבר למלאכתם מכה
איש עברי  -מלקהו ורודהו .ובִלה של שלומית בת דברי
היה ,ונתן בה ִיניו ,ובלילה הִמידו והוציאו מביתו ,והוא
חזר ונכנס לבית ובא ִל אשתו ,כסבורה שהוא בִלה ,וחזר
האיש לביתו והרגיש בדבר ,וכשראה אותו מצרי שהרגיש
בדבר ,היה מכהו ורודהו כל היום (יב) ויפן כה וכה  -ראה
מה ִשה לו בבית ומה ִשה לו בשדה .ולפי פשוטו כמשמִו
וירא כי אין איש ִ -תיד לצאת ממנו שיתגייר (יג) שני
אנשים עברים  -דתן ואבירם הם שהותירו מן המן נצים -
מריבים למה תכה  -אף ִל פי שלא הכהו ,נקרא רשִ
בהרמת יד רעך  -רשִ כמותך (יד) מי שמך לאיש  -והרי ִודך נִר הלהרגני אתה אמר  -מכאן אנו למדים שהרגו בשם
המפורש ויירא משה  -כפשוטו .ומדרשו דאג לו ִל שראה בישראל רשִים דלטורין ,אמר מִתה שמא אינם ראויין להגאל
אכן נודע הדבר  -כמשמִו .ומדרשו נודִ לי הדבר שהייתי תמה ִליו ,מה חטאו ישראל מכל שבִים אומות להיות נרדים
בִבודת פרך ,אבל רואה אני שהם ראויים לכך (טו) וישמע פרעה  -הם הלשינו ִליו ויבקש להרג את משה  -מסרו
לקוסטינר להרגו ,ולא שלטה בו החרב ,הוא שאמר משה (יח ד) ויצילני מחרב פרִה וישב בארץ מדין  -נתִכב שם ,כמו
(בראשית לז א) וישב יִקב וישב על הבאר  -לשון ישיבה ,למד מיִקב שנזדווג לו זווגו ִל הבאר
שמות רבה  -פרשה א

[ל]  ...הלהרגני אתה אומר ,אתה מבקש לא נאמר אלא אתה אומר מכאן אתה למד ששם המפורש הזכיר ִל המצרי והרגו,
כיון ששמִ כן נתיירא מלשון הרִ ,ויאמר אכן נודִ הדבר ,רבי יהודה בר רבי שלום בשם ר' חנינא הגדול ורבותינו בשם רבי
אלכסנדרי אמרו ,היה משה ,מהרהר בלבו ואומר מה חטאו ישראל שנשתִבדו מכל האומות ,כיון ששמִ דבריו אמר לשון
הרִ יש ביניהן היאך יהיו ראויין לגאולה לכך אמר אכן נודִ הדבר ִתה ידִתי באיזה דבר הם משתִבדים.
ליקוטי הלכות ברכת השחר הלכה ה

[צא] וִל כן מתחילין ביום הכפורים כל נדרי וכו' ... .כי כל התרת נדרים הוא בכח משה רבנו שהוא הראשון שנתן לנו את
התורה ואליו גלה השם יתברך סוד נדרים והתרתן ִל ידי החרטה לפני החכם וכו' שזה סוד התשובה שִקרה היא החרטה.
וִל כן איתא במדרש ִל פסוק (שמות ב) וירא בסבלותם שמשה רבנו נתן לב ִל סבלות בני ישראל בגלות ואז אמר לו השם
יתברך שִל ידי זה יזכה לפרשת נדרים וכו' .והדבר פליאה ותמוה מאד ,מה שיכות יש דיקא לפרשת נדרים לִנין מרירת
הגלות .אך משה ראה מרירת הגלות ונתן לב לזה ,וראה שִקר הגלות ִל ידי ִונות ישראל וִקר התקון ִל ידי תשובה .וִקר
הִכוב של התשובה הוא המחלקת של החולקים ִליו שמתגברים כנגדו מאד כמו שכתוב אכן נודִ הדבר ,ודרשו רבותינו
זכרונם לברכה (שמות רבה פרק א) שנודִ לו סוד הגלות שהוא בשביל החולקין והדלטורין .הינו שהבין שהיה לו כח להשיב
ישראל בתשובה .כי רב המון בני ישראל היו שומִים אליו ,אך ִקר הִכוב הוא ִל ידי בחינת דתן ואבירם שִומדים כנגדו
בכל פִם כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (שם) כל מקום שנאמר נצים נצבים ,אינם אלא דתן ואבירם .וכן הוא בכל דור
ודורִ .ל כן כשראה השם יתברך שמשה נותן לב לזה להצטִר בצרתם ורואה היטב בסבלותם ואיך שקשה מאד לתקן
ולגאלםִ ,ל כן גלה לו השם יתברך סוד פרשת נדרים שבזה הראה לו הכח של הצדיקים והכשרים שבישראל שבכל דור ודור
שהם בחינת מקנאי קנאת ה' צבאות בחינת פנחס .כי נדרים הם בבחינת מקנאי קנאת ה' צבאות שהוא בחינת צדקה .דהינו
כמו הנודר איזה נדר בשביל פרישות שהוא מחמת שרואה שיצרו רוצה להתגבר ִליוִ ,ל כן הוא קופץ ונשבִ או נודר ואוסר
ִליו גם את המתר בשביל פ רישות וִל ידי זה יש לו כח יותר להתגבר כנ"ל .כמו כן הוא המקנא קנאת ה' צבאות כמו פנחס
שראה גדל הקלקול אז ,ולא היה מי לִמד נגד ִשרים וארבִה אלף וכו'.
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