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 נשים מולידות עם

 
 שמות פרק ב . 1
 

ִוי: ִוי ַוִיַקח ֶאת ַבת לֵּ ית לֵּ ֶלְך ִאיׁש ִמבֵּ  )א( ַויֵּ
הּו ְׁשֹלָׁשה ְיָרִחים: ָהִאָשה )ב( ַוַתַהר ֶרא ֹאתֹו ִכי טֹוב הּוא ַוִתְצְפנֵּ ן ַותֵּ ֶלד בֵּ  ַותֵּ

ַבת גֹ  ָמר ּוַבָזֶפת ַוָתֶשם ָבּה ֶאת )ג( ְולֹא ָיְכָלה עֹוד ַהְצִפינֹו ַוִתַקח לֹו תֵּ דהַ ֶמא ַוַתְחְמָרה ַבחֵּ לֶּ  יֶּ
 ַוָתֶשם ַבּסּוף ַעל ְשַפת ַהְיֹאר:

ַתַצב ָעֶשה לֹו: ֲאֹחתֹו )ד( ַותֵּ ָעה ַמה יֵּ ָרֹחק ְלדֵּ  מֵּ
ֶרד  ֶרא ַבת ַפְרֹעה)ה( ַותֵּ ָבה ְבתֹוְך ַהּסּוף  ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַותֵּ ֶאת ַהתֵּ

 ַוִתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוִתָקֶחָה:
הּו ֶאת  דהַ )ו( ַוִתְפַתח ַוִתְראֵּ לֶּ י ָהִעְבִרים ֶזה: יֶּ ה ַנַער ֹבֶכה ַוַתְחֹמל ָעָליו ַותֹאֶמר ִמַיְלדֵּ  ְוִהנֵּ

ְך ְוָקָראִתי ָלְך ִא  לֵּ יִנק ָלְך ֶאת )ז( ַותֹאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ַבת ַפְרֹעה ַהאֵּ יֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹית ְותֵּ ָשה מֵּ
דהַ  לֶּ  :יָּ

ם ַהָיֶלד: ֶלְך ָהַעְלָמה ַוִתְקָרא ֶאת אֵּ ִכי ַותֵּ  )ח( ַותֹאֶמר ָלּה ַבת ַפְרֹעה לֵּ
יִליִכי ֶאת  דהַ )ט( ַותֹאֶמר ָלּה ַבת ַפְרֹעה הֵּ לֶּ ְך יֶּ ן ֶאת ְשָכרֵּ יִנִקהּו ִלי ַוֲאִני ֶאתֵּ ַוִתַקח ָהִאָשה  ַהֶזה ְוהֵּ

דהַ  לֶּ הּו: יֶּ  ַוְתִניקֵּ
דהַ  ַוִיְגַדל )י( לֶּ ן ַוִתְקָרא ְׁשמֹו ֹמֶׁשה ַותֹאֶמר ִכי ִמן ַהַמִים  יֶּ הּו ְלַבת ַפְרֹעה ַוְיִהי ָלּה ְלבֵּ ַוְתִבאֵּ

 ְמִׁשיִתהּו:
 
  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב דף יג עמוד א. 2
 

מלמד, שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת: עתידה אמי אמר רב נחמן אמר רב: 
שתלד בן שמושיע את ישראל; וכיון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולה אור, עמד אביה 
ונשקה על ראשה, אמר לה: בתי, נתקיימה נבואתיך! וכיון שהטילוהו ליאור, עמד אביה 

יב: )שמות ב( ותתצב אחותו וטפחה על ראשה, אמר לה: בתי, היכן נבואתיך! והיינו דכת
 מרחוק לדעה מה יעשה לו, לידע מה יהא בסוף נבואתה.

 
 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א . 3
 

להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם  -וילך איש מבית לוי 
כוהו, אמר: גדול הדור היה, כיון שראה שאמר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשלי

לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: 
אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על 

, ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! )בעולם הזה( הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז
ימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי שגזירתך פרעה הרשע, ספק מתקי

 עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן. ...מתקיימת, 
 
 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב . 4
 

א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: מלמד, שירדה לרחוץ  -ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור 
ר' יהודה ור' נחמיה, חד אמר: ידה, וחד אמר:  -לח את אמתה ותקחה ותש ...מגלולי אביה, 

שפחתה. מ"ד ידה, דכתיב: אמתה; ומ"ד שפחתה, מדלא כתיב ידה. ולמ"ד שפחתה, הא 
אמרת: בא גבריאל וחבטן בקרקע! דשייר לה חדא, דלאו אורחא דבת מלכא למיקם לחודה. 

ישתרבובי, דאמר מר: וכן אתה ולמאן דאמר ידה, ליכתוב ידה! הא קמ"ל, דאישתרבב א
מוצא באמתה של בת פרעה; וכן אתה מוצא בשיני רשעים, דכתיב: +תהלים ג+ שני רשעים 

ותרא  -שברת, ואמר ריש לקיש: אל תיקרי שברת אלא שריבבתה. ותפתח ותראהו את הילד 
 מיבעי ליה! א"ר יוסי ברבי חנינא: שראתה שכינה עמו.



 

 2 

  
 ' שמחה בונים:קול מבשר חלק א', שמות/ר. 5
 

אלא יש ללמוד מכאן תועלת גדולה בעבודת ה'. שלא למנוע אדם את עצמו בשום מעשה 
הישר והטוב. אף שיראה מראש שלא יעלה בידו להגיע עדי תכליתו. דאם באמת יכוון האדם 
במעשהו בכל לבו ונפשו, אין שום דבר שבעולם עומד לנגדו. וה' ב"ה יעזרהו על דבר כבוד 

ל 'המוגמר'. וכמו שאמרו ז"ל, המתחיל במצוה אומרים לו גמור. וכן כאן, היא שמו לברך ע
 עשתה את שלה לשלוח ידה, על כל פנים אמה אחת, ונעשה לה נס שנשתרבבה אמות הרבה.

 
 :ספורנו שמות פרק ב . 6
 

 )י( ותקרא שמו משה. ממלט ומושה את אחרים מצרה:
ה להורות שימלט את אחרים הוא, כי ותאמר כי מן המים משיתיהו. הטעם שקראתיו מש

אמנם משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם, וזה לא היה כי אם בגזירת עירין כדי 
 שימלט הוא את אחרים:

 
 :שמות פרק ב . 7
 

ם  אֹמֶׁשה  ַוִיְגַדל)יא( ַוְיִהי ַבָיִמים ָההֵּ  ִאיׁשִרי ַמֶכה ִמצְ  ִאיׁש ַוַיְראְבִסְבֹלָתם  ַוַיְראֶאל ֶאָחיו  ַויֵּצֵּ
ֶאָחיו:  ִעְבִרי מֵּ

ין  ַוַיְרא )יב( ַוִיֶפן ֹכה ָוֹכה הּו ַבחֹול: ַוַיְך ִאיׁשִכי אֵּ  ֶאת ַהִמְצִרי ַוִיְטְמנֵּ
י ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִצים  ה ְׁשנֵּ ִני ְוִהנֵּ א ַביֹום ַהשֵּ ֶעָך: ַויֹאֶמר)יג( ַויֵּצֵּ  ָלָרָׁשע ָלָמה ַתֶכה רֵּ

ר ַכֲאֶׁשר ָהַרְגָת ֶאת ַהִמְצִרי ַוִייָרא  ִאיׁשיֹאֶמר ִמי ָשְמָך לְ )יד( וַ  ִני ַאָתה ֹאמֵּ ינּו ַהְלָהְרגֵּ ט ָעלֵּ ַשר ְוֹׁשפֵּ
ן נֹוַדע ַהָדָבר:  ֹמֶׁשה ַויֹאַמר ָאכֵּ

ׁש ַלֲהֹרג ֶאת ֹמֶׁשה ַוִיְבַרח ֹמׁשֶ  י ַפְרֹעה ַויֵֶּׁשב ְבֶאֶרץ )טו( ַוִיְׁשַמע ַפְרֹעה ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ַוְיַבקֵּ ה ִמְפנֵּ
ר:  ִמְדָין ַויֵֶּׁשב ַעל ַהְבאֵּ

ן ִמְדָין ֶׁשַבע ָבנֹות ַוָתבֹאָנה ַוִתְדֶלָנה ַוְתַמֶלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן:  )טז( ּוְלֹכהֵּ
 ן ַוַיְׁשְק ֶאת צֹאָנם:ֹמֶׁשה ַויֹוִׁשעָ  ַוָיָקם )יז( ַוָיֹבאּו ָהֹרִעים ַוְיָגְרׁשּום

ל ֲאִביֶהן ַויֹאֶמר ַמדּוַע ִמַהְרֶתן בֹא ַהיֹום:  )יח( ַוָתבֹאָנה ֶאל ְרעּואֵּ
 ִמְצִרי ִהִציָלנּו ִמַיד ָהֹרִעים ְוַגם ָדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַיְׁשְק ֶאת ַהצֹאן: ִאיׁש)יט( ַותֹאַמְרןָ 

 ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם: ִאיׁשָמה ֶזה ֲעַזְבֶתן ֶאת הָ )כ( ַויֹאֶמר ֶאל ְבֹנָתיו ְוַאיֹו לָ 
ן ֶאת ִצֹפָרה ִבתֹו ְלֹמֶׁשה: ִאיׁש)כא( ַויֹוֶאל ֹמֶׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת הָ   ַוִיתֵּ

ר ָהִייִתי ְבֶאֶרץ ָנְכִרָיה: פ ְרֹׁשם ִכי ָאַמר גֵּ ן ַוִיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו גֵּ ֶלד בֵּ  )כב( ַותֵּ
 
 רש"י שמות פרק ב . 8
 

והלא כבר כתיב ויגדל הילד )פסוק י( אמר רבי יהודה ברבי אלעאי הראשון  -)יא( ויגדל משה 
 לקומה והשני לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו:

 נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם: -וירא בסבלתם 
 
 :שמות פרק ב . 9
 

 ר ֱאֹלִהים ֶאת ְבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב:)כד( ַוִיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִיְזכֹ 
ַדע ֱאֹלִהים: ס ל ַויֵּ י ִיְשָראֵּ  )כה( ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבנֵּ

 
 :רש"י שמות פרק ב . 10
 

 :עיניוולא העלים  לבעליהם  נתן -)כה( וידע אלהים 
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 . בית ישראל/הרבי מגור על פר' שמות:11
 

שכתיב פעמים ויגדל וזה הרמז על גדולת משה להיות מיצר עם בני ישראל, י שמדקדק ברש"
 ועורר גם כן הכח שלמעלה בצרתם לו צר.

זה גרם אולי משה רבינו עליו השלום ע"י מסירת  עיניוולא העלים  לבעליהם  נתןברש"י  
בה לכלל ישראל הוא המשיך בדרך אחותו ואמו. ה נפשו ע' כלל ישראל וזה הלימוד הגדול

נתחכמה לו וקראו את המילדות להמית את בנ"י, והם עשו להיפך שמסרו נפשם לחיות את 
 הילדים ובדרך הזה המשיך משה רבנו עליו השלום.

 
 . שמות פרק טו 12
 

ָ ָכל ַהָנִׁשים ַאֲחֶריָה ְבֻתפִ  ֶצאן ים )כ( ַוִתַקח ִמְרָים ַהְנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹתף ְבָיָדּה ַותֵּ
 ּוִבְמֹחֹלת:

 ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים:’ )כא( ַוַתַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו ַלה
 

 . רש"י שמות פרק טו 13
היכן נתנבאה כשהיתה אחות אהרן, קודם שנולד משה, אמרה  -ותקח מרים הנביאה  )כ(

אחות אהרן לפי שמסר נפשו  עתידה אמי שתלד בן וכו', כדאיתא בסוטה )דף יג א(. דבר אחר
 עליה כשנצטרעה, נקראת על שמו:

 כלי של מיני זמר: - את התף
מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים  -בתפים ובמחלת 

 והוציאו תופים ממצרים:
משה אמר שירה לאנשים, הוא אומר והם עונין אחריו, ומרים אמרה  - ותען להם מרים)כא( 
 לנשים: שירה

 
 טו פרק שמות. 14
 
י ֹמֶׁשה ָיִׁשיר ָאז( א) ל ּוְבנֵּ אֹמר ַויֹאְמרּו ַלידָֹוד ַהזֹאת ַהִשיָרה ֶאת ִיְשָראֵּ  ָגֹאה ִכי ַלידָֹוד ָאִׁשיָרה לֵּ

 :ַבָים ָרָמה ְוֹרְכבֹו סּוס ָגָאה
 

 כ פרק במדבר .15
 

ָדה ִמְדַבר ל ָכל ָהעֵּ י ִיְשָראֵּ ׁש ַוָתָמת ָׁשם ִמְרָים  )א( ַוָיֹבאּו ְבנֵּ ִצן ַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַויֵֶּׁשב ָהָעם ְבָקדֵּ
ר ָׁשם: ָדה ַוִיָקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן: ַוִתָקבֵּ  )ב( ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלעֵּ

 
 

 א עמוד ט דף תענית מסכת בבלי תלמוד.16
 

, ואהרן, משה: הן אלו, ללישרא עמדו טובים פרנסים שלשה: אומר יהודה ברבי יוסי רבי
, מרים בזכות - באר. ומן, וענן, באר: הן ואלו, ידם על ניתנו טובות מתנות ושלש. ומרים
 ('כ במדבר) שנאמר. הבאר נסתלק - מרים מתה. משה בזכות - מן, אהרן בזכות - ענן עמוד
  ... שניהן בזכות וחזרה, לעדה מים היה ולא בתריה וכתיב, מרים שם ותמת

 
  יכה פרק ו. מ17

ית ֲעָבִדים  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוִמבֵּ )ד( ִכי ֶהֱעִלִתיָך מֵּ
ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן  ְפִדיִתיָך ָוֶאְׁשַלח ְלָפֶניָך ֶאת

 :ּוִמְרָים

 . תרגום יונתן על מיכה פרק ו א17
 משה יןיִ בִ א נְ ָת לָ ְת  ְךמָ דָ ית ק  חֵּ לָ ְש )ד(... ּו

ל א עַ ָר פָ כַ לְ  אהרןין ינִ ת ִד יַר ִס א ְמ פָ לָ ַא לְ 
 א:יָ שַ נְ ה לִ ָא ָר אֹולְ  ומריםא מָ עַ 
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 :הדרשה לפרשת חקת תש"בקטעים מתוך  -א. "אש קודש"

נא למה דוקא  ן, ונביםלעדה, כי הבאר בזכות מרי םוכו" ולא היה מי םמרי ם"ותמת ש
 ?בזכותה

שאינו דרך ואפשר כי רש"י פירש אף היא בנשיקה מתה, ומפני מה לא נאמר בה על פי ד' ...
מעלה, ומה זה מרמז לנו, כי על פי פשוט מה אין דרך כבוד של מעלה, הלא אין  כבוד של

שהאיש ישראלי צריך לדעת שגם בשעה שהוא  ואפשר כי נשיקה זו ח"ו נשיקה גופנית?
יתברך נותן בו דעת ורצון ממעלה כדי שיתעורר  מתעורר באתערותא דלתתא ג"כ הוא

ים איתא ע"ז רמז מהפסוק בתהלים, ולך ד' חסד כי אתה מלמטה, ובשאר ספרים קדוש
כנזכר לעיל לעשות  תשלם לאיש כמעשהו, שבאמת הוא יתברך המעוררו ונותן בו כח ורצון

ד'  מעשה הטוב, ואם כן לא היה מגיע לאיש שכר כי עיקר הוא ד' העושה, אבל זהו חסד
ה תשלם לאיש כמעשהו שמשלם לאיש שכר כאילו האיש הי' העושה, ולך ד' החסד כי את

היה העושה. עד כאן לשונו הקדושה. נמצא לפי זה שאשה הנעשה צדקת ולומדת  כאילו הוא
תורה ומקיימת המצוות, זאת היא מעשה שלה, כיון שאינה מצווה ועושה, ואם כן לא עוררו 

בנשיקה מתה, ומפני מה לא נאמר בה על פי ד' שאינו  אותה כל כך ממרום לזה. וזה אף היא
גדולה כזו לא היה בהתעוררות של מעלה ורק  רך כבוד של מעלה, היינו הא שבאה למדרגהד

ד' וכיון שמקור עבודתה בה הוא, וממנה נובע, -באתערותא דלתתא לכן לא שייך לומר על פי
 "לכן הבאר מקור הנובע מים חיים קדושים, היתה בזכותה

 
, םשחיה מרי  ןכל זמ ןלוקות ]...[, וכעוד מלבדו והכל הארת א ןהיוצא לנו מדברינו שאי"...

 צדקתה היתה םהוא שעלייתה שעלתה לרו ןשלא היתה מצווה ועושה סימ םוכנזכר לעיל כיו
להאיר לישראל תשוקה שישתוקקו לד',  םהיתה יכולה ג ןבתשוקה יותר חזקה ממנה, לכ

ל משנסתלקה יזכו לקבל ]...[ אב בינורה מש םלה ךשהמשי םשאורות העליוני  םושיהיו זוכי
 ...םלא זכו לקבל אורו של משה ממרו ן, לכךכ תשוקה כלם לא היתה לה םמרי
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באותם ימים שלטה החשיכה בשמים ובארץ, ונדמה היה כי שערי הרחמים ננעלו. השוחט 
שחט, היהודים נרצחו ... . רק מעטים הפגינו אומץ והזדהו עם הסובלים. הגברים והנשים 

 בו רגע ... השאר? מכל אותם הבדיל מה - היו פגיעים, מפוחדים וחסרי ישע המעטים הללו
 ...על כן, עלינו להוקיר את האנשים הטובים הללו.... מוסרית בחירה נעשית

 
 
 


