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As discussed previously, the early part of Sefer 
Shmot is the story of “Building a Nation” (See 
Parshat Shmot).  Parshat Shmot, in particular, is 
focused on the choice of a leader, the person who 
will be able to skillfully shepherd the tribe of slaves 
to become the chosen nation that represents 
God.  He will need emotional intelligence and 
leadership prowess to escort the new nation 
through its growing pains and its trials and 
tribulations.  Moreover, he will also need to be a 
master orator and statesman to gain the 
confidence and following of Bnei Yisrael and to 
successfully navigate negotiating with Paraoh, 
the preeminent leader of the largest empire of the 
time.  God obviously sees in Moshe the 
ingredients that make him the best choice for this 
position.  Moshe’s deeply caring way and humility 
along with his moral aptitude to take decisive 
action are the requisite raw materials incumbent 
for developing a leader of the caliber necessary 
for this job.  Aside from his natural humility, Moshe 
is also keenly aware of his shortcomings that 
make him the unlikely choice for this position.  He 
believes that his oratory challenges and his lack 
of established history with the people should 
disqualify him from consideration.  On the other 
hand, God sees those difficulties as enhancing 
Moshe’s appeal.  God first reassures Moshe that 
his brother Aharon will be his orator and that God 
will assist the two of them to successfully make 
their case before the people and before Paraoh.1 
In addition, God provides Moshe with credentials 
to present before Bnei Yisrael in order to secure 
his credibility with the people.2  Moshe’s deficits 
are actually an advantage to his being chosen as 
the leader of Bnei Yisrael since his being an 
outsider gives him a unique and different 
perspective on the situation and his lack of 
eloquence makes it clear that it is God who is 

                                                 
ר ֑הּוא  1 ר יְַדֵּב֖ ְעִּתי ִּכֽי־ַדֵּב֥ י יַָד֕ יָ֙ך ַהֵּלוִ֔ ן ָאִח֙ ֹ֤ אֶמ֙ר ֲהֹ֨לא ַאֲהר ֹ֙ ה וַּי ק ְּבמֶֹׁש֗ ָ֜ ף יְקֹו ם ִהּנֵה־וִַּיַֽחר־ַא֨ וְַג֤

יו ים ְּבִפ֑ יו וְַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ח ְּבִלּֽבֹו: וְִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֔ ָך וְָרֲאָ֖ך וְָׂשַמ֥ א ִלְקָראֶת֔ י  הּו֙א יֵֹצ֣ וְָאנִֹכ֗
 ָ י ם וְָה֤ ר ַּתֲעֽׂשּון: וְִדֶּבר־֥הּוא ְלָ֖ך ֶאל־ָהָע֑ ת ֲאֶׁש֥ ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ יהּו וְהֹוֵריִת֣ יָ֙ך וְִעם־ִּפ֔ ה ִעם־ִּפ֙ ְהֶי֤ ה ֶאֽ

ְהיֶה־ּ֥לֹו ֵלֽאֹלִהֽים: (שמות ד,יד ה ִּתֽ ה וְַאָּת֖  טז)-הּו֙א ִיְֽהיֶה־ְּלָ֣ך ְלֶפ֔
אֶמר וְהֵ  2 ֹ֔ ַען מֶֹׁש֙ה וַּי יָך יְקָֹוֽק:... וַַּי֤ ה ֵאֶל֖ י יֹֽאְמ֔רּו ֹֽלא־נְִרָא֥ י ִּכ֣ י וְֹ֥לא יְִׁשְמ֖עּו ְּבקִֹל֑ ינּו ִל֔ ֙ן ֹֽלא־יֲַאִמ֣

 ֹ֔ י ַהיְא ָך וְָלַקְחָּת֙ ִמֵּמיֵמ֣ ֶּלה וְֹ֤לא יְִׁשְמעּו֙ן ְלקֶֹל֔ י ָהאֹ֜תֹות ָהֵא֗ ינּו ַּג֩ם ִלְׁשנֵ֨ ה ִאם־ֹ֣לא יֲַאִמ֡ ר וְָהיָ֡
ם ַּבּיַָּבֶֽׁשת: (שמות ד,אוְָׁשַפְכָּת֖ ַהּיַ  ר וְָה֥יּו ְלָד֖ ֹ֔ ח ִמן־ַהיְא ר ִּתַּק֣ יִ֙ם ֲאֶׁש֣ ה וְָה֤יּו ַהַּמ֙  ט)-ָּבָׁש֑

ה וַּיִ  3 י ַהִּמְלָחָמ֑ ל ַאנְֵׁש֣ הּו ָׁש֔אּול ַע֖ יל וַיְִׂשֵמ֣ ּנּו ָׁשאּול֙ יְַׂשִּכ֔ ר יְִׁשָלֶח֤ ד ְּבכֹל֩ ֲאֶׁש֨ א ָדוִ֜ י וַּיֵֵצ֨ יַט֙ב ְּבֵעיֵנ֣
י ָׁשֽאּול: (שמואל א יח,ה)ָכל־ָהעָ֔  י ַעְבֵד֥ ם ְּבֵעיֵנ֖   ם וְַג֕

יו וַּיְֵר֥דּו ֵאָל֖  4 ית ָאִב֔ ם וַּיְִׁשְמ֤עּו ֶאָחי֙ו וְָכל־ֵּב֣ ת ֲעֻדָּל֑ ט ֶאל־ְמָעַר֣ ם וַּיִָּמֵל֖ ֶלְך ָּדוִ֙ד ִמָּׁש֔ ָּמה: וֵַּי֤ יו ָׁשֽ
יׁש אֲ  יׁש ָמ֜צֹוק וְָכל־ִא֨ ָליו ָּכל־ִא֨ ר וִַּיְֽתַקְּב֣צּו ֵא֠ ם ְלָׂש֑ י ֲעֵליֶה֖ ֶפׁש וַיְִה֥ יׁש ַמר־נֶ֔ ֶׁשר־֤לֹו נֶֹׁש֙א וְָכל־ִא֣

ע ֵמ֖אֹות ִאֽיׁש: (שמואל א כב,א  ב)-וַּיְִה֣יּו ִעּ֔מֹו ְּכַאְרַּב֥
י 5 אּ֙ו ַאנְֵׁש֣ ֹ֙ י ֶחְבֽרֹון: וַּיָב יׁש ּוֵבי֑תֹו וַּיְֵׁש֖בּו ְּבָעֵר֥ ד ִא֣ ה ָדִו֖ יו ֲאֶׁשר־ִעּ֛מֹו ֶהֱעָל֥ ה וַּיְִמְׁשחּו־ וֲַאנָָׁש֧ יְהּוָד֔

ר ָקְב֖רּו  ד ֲאֶׁש֥ יׁש ִּגְלָע֔ ר ַאנְֵׁש֙י יֵָב֣ ֹ֔ דּו ְלָדוִ֙ד ֵלאמ ה וַּיִַּג֤ ית יְהּוָד֑ ֶלְך ַעל־ֵּב֣ ם ֶאת־ָּדִו֛ד ְלֶמ֖ ֶאת־ ָׁש֧
  ד)-ָׁשֽאּול: (שמואל ב ב,ג

ד ֶחְב֑רֹונָה וַּיֹאְמ֣ר  6 ל ֶאל־ָּדִו֖ י יְִׂשָרֵא֛ אּו ָּכל־ִׁשְבֵט֧ ֹ֜ ר ִהנְ֛נּו ַעְצְמָ֥ך ּוְֽבָׂשְרָ֖ך ֲאָנְֽחנּו: ַּגם־וַּיָב ֹ֔ ּו ֵלאמ
ל  יא ֶאת־יְִׂשָרֵא֑ יא וְַהֵּמִב֖ יָתה ַהּמֹוִצ֥ ה ָהִי֛ ינּו ַאָּת֗ ֶלְ֙ך ָעֵל֔ ֶאְת֣מֹול ַּגם־ִׁשְלׁ֗שֹום ִּבְה֨יֹות ָׁש֥אּול ֶמ֙

ל ה ֶאת־ַעִּמ֙י ֶאת־יְִׂשָרֵא֔ ה ִתְרֶע֤ ק ְלָ֗ך ַאָּת֨ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨ ּיָבֹאּו  וַּי יד ַעל־יְִׂשָרֵאֽל: וַ֠ ה ִּתְהֶי֥ה ְלנִָג֖ וְַאָּת֛
 ְ י י ית ְּבֶחְב֖רֹון ִלְפֵנ֣ ֶלְך ָּדִו֥ד ְּבִר֛ ת ָלֶה֩ם ַהֶּמ֨ ֹ֣ ֶלְ֙ך ֶחְב֔רֹונָה וַּיְִכר ל ֶאל־ַהֶּמ֙ י יְִׂשָרֵא֤ קָֹו֑ק ָּכל־ִזְקנֵ֨

really orchestrating the situation and not some 
charismatic revolutionary leader.  But Moshe is 
still lacking one essential ingredient and that is 
leadership experience. 
 
Leadership is rarely born overnight, but rather it is 
the sum total of the experiences encountered by 
an individual that cumulatively prepare them for 
that position.  Good leaders grow and evolve, they 
do not suddenly appear.  Dovid HaMelech, who 
also went from being a shepherd to an 
unparalleled leader, fills many interim roles of 
leadership before he eventually becomes the 
king.  He is at first a “general” in Shaul’s army,3 
then he leads a rag-tag group of rebels,4 
ultimately becoming the king of Yehuda5 and then 
finally the king over all of Bnei Yisrael.6  While 
Dovid’s rise to stardom with the defeat of Goliat 
might have been meteoric, his rise to leadership 
was a gradual and steady progression of 
increasing responsibility.  This experiential easing 
into leadership seems to be totally absent in the 
life of Moshe.  The Midrash tries to compensate 
for this deficit by filling in the “missing years” in 
Moshe’s life story with roles of leadership.7  In the 
Yalkut Shimoni, there is found a long and intricate 
story, the historicity of which is somewhat 
questionable. It has Moshe eventually ascending 
the throne of Kush (כוש) over which he rules for 
forty years.8  While the Midrash is trying to deal 
with a difficult and cryptic verse where Miriam and 
Aharon speak negatively about the “Cushite 
woman who he [Moshe] had married”9 while also 
accounting for all the years missing from Moshe’s 
life story, it is also clearly sensitive to and trying to 
compensate for the lack of leadership experience 
in Moshe Rabbeinu’s life.  Other Midrashim, like 
the one cited by Rashi,10 tell of Moshe becoming 
Paraoh’s chief of staff, similar to Yosef’s role in 
the house of Potifar.11  All of these sources are 
trying to bridge the glaring gap between Moshe’s 
being a shepherd and his suddenly being thrust 
into a position of leadership which only serves to 

ֶלְך ַעל־ יְִׂשָרֵאֽל: ֶּבן־ְׁשֹל ים ָׁשָנ֖ה ָמָלְֽך: וַּיְִמְׁש֧חּו ֶאת־ָּדִו֛ד ְלֶמ֖ ד ְּבָמְל֑כֹו ַאְרָּבִע֥ ים ָׁשָנ֛ה ָּדִו֖ ִׁש֥
ים וְָׁשֹלׁ֙ש ׁשָ  ְך ְׁשֹלִׁש֤ ם ָמַל֗ ים ּוִבירּוָׁשַלִ֣ ה ֳחָדִׁש֑ ים וְִׁשָּׁש֣ ַבע ָׁשִנ֖ ה ֶׁש֥ ְך ַעל־יְהּוָד֔ ה ְּבֶחְברֹו֙ן ָמַל֣ נָ֔

ל וִיהּוָדֽה: (שמואל ב ה,א ל ָּכל־יְִׂשָרֵא֖   ה)-ַע֥
בסביבות עשרים כשהוא ברח ממצרים (ויהי בימים ההם ויגדל משה, בן  משה היה 7

שמות רבה א,כז)  –עשרים שנה היה משה באותה שעה, ויש אומרים בן ארבעים 
ולא חזר עד שהוא היה בן שמונים שנה ואין שום פירוט או הזכרה על הששים שנה 

  בינתיים אלא שהיה רעה צאן חותנו 
לבושו וישליכו ארצה ויעשו במה גדולה ויושיבו עליה את משה וימהרו ויפשיטו איש ... 8

ויתקעו בשופרות ויאמרו יחי המלך יחי המלך וישבעו כל השרים וכל העם לתת לו את 
הכושית הגבירה אשת קוקנוס לו לאשה וימליכו אותו עליהם, ומשה בן שבע ועשרים 

שנה, ויצלח בכל  שנה במלכו על בני כוש...והימים אשר מלך על בני כוש ארבעים
  ילקוט שמעוני שמות רמז קסח)מלחמתו כי ה' אלקי אבותיו אתו... (

ית ָלָקֽח: 9 ה ֻכִׁש֖ ח ִּכֽי־ִאָּׁש֥ ר ָלָק֑ ית ֲאֶׁש֣ ה ַהֻּכִׁש֖ ה ַעל־אֹ֛דֹות ָהִאָּׁש֥ ם וְַאֲהרֹ֙ן ְּבמֶֹׁש֔ ר ִמְרָי֤  וְַּתַדֵּב֨
 (במדבר יב,א)

(פסוק י) אמר רבי יהודה ברבי אלעאי והלא כבר כתיב ויגדל הילד  -ויגדל משה  10
הראשון לקומה והשני לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו: (רש"י שמות ב,יא) הערה: 

 בתנחומא לא מופיע הסיום "שמינהו פרעה על ביתו"
  מדרש תנחומא פרשת וירא יז  11
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exacerbate the absence in the Torah of any 
description of Moshe’s evolution into becoming a 
leader. 
 
Leadership experience can be gained in two 
fashions.  One is the assumption of smaller 
positions of responsibility that gradually grow into 
larger leadership roles.  On the other hand, one 
can also gain experience by encountering and 
navigating challenges that prepare the individual 
for the task.  Obviously, in an optimal world, the 
leader would possess a background that includes 
both of these, but in situations that involve the 
birth of a new nation, it might be much harder or 
nearly impossible to come by leaders with 
significant prior leadership experience.  In the 
absence of such previous leadership trials, one 
would hope and expect the leader’s life 
experience to compensate for the lack of 
leadership background.  In that vein, we would 
like to suggest that the anecdotes from Moshe’s 
life story prior to assuming the mantle of 
leadership, which are told in Parshat Shmot, are 
actually a microcosm of all the challenges that he 
will encounter after becoming the leader of Bnei 
Yisrael.  It would seem that Chazal were attuned 
to this concept since many of the Midrashim seem 
to enhance the linguistic parallels that point to this 
phenomenon.  We will try to lay out the highlights 
of the parallels in prose, but as in previous 
instances we will add a table at the end of the 
D’var Torah that will provide more detail and a 
visual perspective of our thesis. 
 
Moshe is born under the shadow of Paraoh’s 
decree that all male children shall be thrown into 
the Ye’or (ָּכל ַהֵּבן ַהּיִּלֹוד ַהיְאָֹרה).12  Painted into a 
corner, his mother is left with no choice, but to 
place him into a basket a float him in the reeds on 
the banks of the Ye’or (וַָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהיְאֹר).13  
His sister watches from nearby to see what 
salvation might be wrought by God.14  Suddenly, 
the daughter of Paraoh appears and spots the 
baby amongst the reeds.  She stretches out her 
arm and plucks the basket from the waters.  When 
she discovers that there is a baby inside, she has 

                                                 
ִליֻכהּו וְָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון: (שמות וַיְַצו ַּפְרעֹה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר ָּכל ַהֵּבן ַהּיִּלֹוד ַהיְאָֹרה ַּתׁשְ  12

 א,כב)
וְֹלא יְָכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו וִַּתַּקח לֹו ֵּתַבת ּגֶֹמא וַַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת וַָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ַהּיֶֶלד  13

 וַָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהיְאֹר: (שמות ב,ג)
  וֵַּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמה ּיֵָעֶׂשה לֹו: (שם ד) 14
וֵַּתֶרד ַּבת ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהיְאֹר וְנֲַערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל יַד ַהיְאֹר וֵַּתֶרא ֶאת ַהֵּתָבה ְּבתֹוְך  15

הּו ֶאת־הַ  ל ַהּסּוף וִַּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה וִַּתָּקֶחָה: וִַּתְפַּת֙ח וִַּתְרֵא֣ ֹ֣ ה וַַּתְחמ ַער ּבֶֹכ֑ ֶלד וְִהּנֵה־ַנ֖ ּיֶ֔
ים ֶזֽה: (שם ה י ָהִֽעְבִר֖ אֶמר ִמּיְַלֵד֥ ֹ֕ יו וַּת   ו)-ָעָל֔

ר' חנינא בר פפא אמר: אותו היום עשרים ואחד בניסן היה, אמרו מלאכי השרת לפני  16
הקב"ה: רבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, ילקה ביום זה? 

  יב.)(סוטה 
רבי אלעזר אומר: ים סוף, רבי שמואל בר נחמני  -ותשם בה את הילד ותשם בסוף  17

  אמר: אגם, כדכתיב: +ישעיהו יט+ קנה וסוף קמלו (שם)

pity on the baby and decides to undermine her 
father’s decree by sparing the baby’s life.15  The 
Gemara in Sota identifies the date of this 
occurrence as the twenty-first of Nissan which not 
coincidentally is the same date as Kriyat Yam 
Suf.16  Rabbi Elazar goes one step further and 
also suggests that the reeds mentioned ( וַָּתֶׂשם
 ,are synonymous with Yam Suf (ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהיְאֹר
the Sea of Reeds.17  The Midrash in Sota also 
mentions that Paraoh’s daughter was so taken by 
the baby because of the presence of God that 
accompanied him.18  All of these Midrashim are 
pointing to the fact that this story is parallel to Bnei 
Yisrael’s experience at the Yam Suf.  There, the 
pursuing Egyptian army had pinned Bnei Yisrael 
against the Yam Suf which left them no choice or 
possible escape but to enter the waters.19  Moshe 
instructs the people to stand by and watch the 
salvation provided by God.  God commands 
Moshe to stretch out his arm over the waters 
which suddenly splits the sea to allow Bnei Yisrael 
to cross to safety and sets in motion the final 
defeat of Paraoh.  Bnei Yisrael witness the 
presence of God, and the Egyptians chasing them 
are trapped in the collapsing sea to avenge their 
drowning of the Israelite children.20 
 
Now that the daughter of Paraoh has spared 
Moshe, she needs to find him a wet nurse.  The 
Midrash claims that she tried and failed with many 
Egyptian nurses.21 This then leads to the 
continuation of the story in the Torah whereby his 
sister offers to fetch a nurse from the Ivriot and 
calls the mother of the child to nurse him.22  
Moshe is returned to his biological mother to be 
nursed and raised until he is old enough to return 
to the daughter of Paraoh.  Bnei Yisrael’s 
emergence from Yam Suf is peppered with stories 
of their inability to find water or food in the desert.  
They wander for three days without finding water 
until they finally reach waters that are not potable 
because they are bitter.23  Eventually, God shows 
Moshe how to make the waters drinkable which 
provides them with the much needed water.  The 
scenario repeats itself again with the Maan and 
again with the waters at Masa u’M’Riva.24  Each 

ותרא מיבעי ליה! א"ר יוסי ברבי חנינא: שראתה שכינה  -ותפתח ותראהו את הילד  18
  עמו (שם)

  לא-שמות יד,ט 19
יָָרה ַבּיָם ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם סּוף: (שמות טו,ד) ד"א  ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה וְֵחילֹו 20

מרכבות פרעה במדה שמדדו בה מדדת להם, הן אמרו כל הבן הילוד היאורה 
א,כב) אף אתה באותה מדה מדדת להם שנאמר מרכבות פרעה  שםתשליכוהו (

  (מכילתא דר"י לח מס' דשירה פ"ד ד"ה מרכבות)
פרשה א,כה 'שנאן' תו על כל המצריות ופסל אותן. (שמות רבה לפי שהחזיר... 21

  ותאמר)
וַּתֹאֶמר ֲאחֹתֹו ֶאל ַּבת ַּפְרעֹה ַהֵאֵלְך וְָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ֵמינֶֶקת ִמן ָהִעְבִרּיֹת וְֵתינִק ָלְך ֶאת  22

  ח)-ֵאם ַהּיֶָלד: (שמות ב,ז ַהּיֶָלד: וַּתֹאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרעֹה ֵלִכי וֵַּתֶלְך ָהַעְלָמה וִַּתְקָרא ֶאת
  כז-שמות טו,כב 23
  יז-שמות פרק טז 24
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time Moshe provides a solution that allows Bnei 
Yisrael to be nurtured and nourished by God, the 
source of all their sustenance. 
 
Once Moshe is weaned, his mother brings him to 
his adoptive mother, the daughter of Paraoh.25  
What is so striking is that Moshe is now the lone 
member of his nation to take up residence in, or 
maybe even enter, the king’s palace.  The Midrah 
suggests that the daughter of Paraoh’s interest 
and maybe even infatuation with Moshe was 
because of his unusual countenance.  “Whoever 
saw him could not take their eyes off of him.”26  
Paraoh, as his adoptive grandfather, used to play 
with him on his lap whereby Moshe would 
playfully remove Paraoh’s crown and place it on 
his own head (presaging Moshe’s eventual defeat 
of Paraoh).  The other opinion in the Gemara Sota 
as to the date when Moshe was placed in and 
saved from the waters is the sixth of Sivan, an 
obvious reference to Ma’amad Har Sinai.27  Given 
that perspective, it is interesting to note the 
Gemara’s interpretation that the reason Paraoh’s 
daughter went to bathe in the waters was to 
“cleanse” herself of the idolatrous practices of her 
father’s house (a quasi-conversion).28   
 
Interestingly, Ma’amad Har Sinai has many of 
these same elements.  Moshe instructs the 
people to sanctify themselves and launder their 
clothing in anticipation of the revelation at Har 
Sinai, or in the view of Chazal undergo 
conversion.29  Here too, Moshe alone is instructed 
to approach God while everyone else remains on 
the outside.30  After the Chet Ha’Egel, Bnei 
Yisrael are instructed to remove their crowns or 
finery from Ma’amad Har Sinai31 while Moshe who 
was on Har Sinai returns with a radiance that 
captivates Bnei Yisrael and must be veiled.32  
Moshe is the lone member of Bnei Yisrael to have 
grown up in a house of royalty and to speak face 
to face with Paraoh on a regular basis and 

                                                 
וַּיְִגַּדל ַהּיֶֶלד וְַּתִבֵאהּו ְלַבת ַּפְרעֹה וַיְִהי ָלּה ְלֵבן וִַּתְקָרא ְׁשמֹו מֶֹׁשה וַּתֹאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמיִם  25

  ְמִׁשיִתהּו: (שמות ב,י)
בת פרעה מנשקת ומחבקת  / ב'). היתהשמותותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן (/ 26

אותו כאילו הוא בנה ולא היתה מוציאתו מפלטרין של מלך, ולפי שהיה יפה היו הכל 
מוציאין אותו ומתאוים לראותו. מי שהיה רואהו לא היה מעביר עיניו מעליו. והיה 
פרעה נוטלו ומחבקו והוא נוטל כתרו של פרעה מעל ראשו ונותנו על ראשו, כמו 

  שיהיה גדול. (שמות רבה 'שנאן' א,כו ותביאהו)שעתיד לעשות לו כ
רבי אחא בר חנינא אמר: אותו היום ששה בסיון היה, אמרו מלאכי השרת לפני  27

הקב"ה: רבש"ע, מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה, ילקה ביום זה? (סוטה 
  יב:)

מד, שירדה א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: מל -ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור  28
  לרחוץ מגלולי אביה (שם)

  וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֶאל מֶֹׁשה ֵלְך ֶאל ָהָעם וְִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר וְִכְּבסּו ִׂשְמֹלָתם: (שמות יט,י) 29
וַּיֲַעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ּומֶֹׁשה נִַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאֹלִקים: (שמות כ,יז) וְנִַּגׁש מֶֹׁשה  30

  ְלַבּדֹו ֶאל יְקֹוָק וְֵהם ֹלא יִָּגׁשּו וְָהָעם ֹלא יֲַעלּו ִעּמֹו: (שמות כד,ב)
וַּיְִׁשַמע ָהָעם ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה וַּיְִתַאָּבלּו וְֹלא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליו: וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֶאל  31

ף ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּבָך וְִכִּליִתיָך וְַעָּתה מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה עֹרֶ 
הֹוֵרד ֶעְדיְָך ֵמָעֶליָך וְֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך: וַּיְִתנְַּצלּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדיָם ֵמַהר חֹוֵרב 

  ו)-(שמות לג,ד

similarly he alone ascends Har Sinai to receive 
the Luchot and learn the Torah and he also 
uniquely speaks to God Panim El Panim ( פנים אל
 33.(פנים
 
Once Moshe grows up, he wanders out of the 
palace to see the plight of his people.34  He is 
appalled by the moral indifference of the Egyptian 
taskmaster and impulsively takes action by killing 
the oppressor.  Moshe is a Levi and similar to his 
forefather, who wiped-out the city of Sh’chem, is 
zealous, impulsive and unwavering in his 
dedication to that which is right and just.  That 
leads Moshe to take immediate action upon 
exiting the palace even though it may not have 
been the popular thing to do or in his best 
interests.  This is very similar to Moshe’s return 
from Har Sinai (palace) to the camp of Israel (his 
people) after receiving the Luchot.  Upon 
witnessing the unimaginable Chet Ha’Egel, he 
cries out, “Mi LaHashem Elai (וַּיֹאֶמר ִמי ַליקֹוָק ֵאָלי).”35  
Sure enough, the entire tribe of Levi gathers at his 
side, whereupon he commands them to purge the 
camp of the violators. 
 
Moshe’s killing of the Egyptian taskmaster 
eventually lands him in trouble with Paraoh.  His 
fear is piqued by the fact that when he intercedes 
with the two quarreling Ivrim he encounters, they 
ask him if he plans to kill them like he killed the 
Egyptian.  Moshe surmises from this that his 
supposedly surreptitious actions have now been 
exposed and it is only a matter of time before the 
information reaches Paraoh.  Rashi quotes the 
Midrash that suggests that Paraoh was made 
aware of this incident by informers from amongst 
Bnei Yisrael.36  Moshe thereby concludes that it 
must be the sin of Lashon Ha’Ra that landed Bnei 
Yisrael in this difficult predicament of exile.  As a 
result of this Lashon Ha’ra, Moshe is forced to run 
away to Midyan where he spends his years of 
exile shepherding sheep in the Midbar.  According 

עֹור ָּפנָיו וַּיִיְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו:...וְָראּו ְבנֵי וַּיְַרא ַאֲהרֹן וְָכל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁשה וְִהּנֵה ָקַרן  32
יְִׂשָרֵאל ֶאת ְּפנֵי מֶֹׁשה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפנֵי מֶֹׁשה וְֵהִׁשיב מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמְסוֶה ַעל ָּפנָיו ַעד ּבֹאֹו 

  ְלַדֵּבר ִאּתֹו: (שמות לד,ל ולה)
י נֱֶאָמ֥  33 ה ְּבָכל־ֵּביִת֖ י מֶֹׁש֑ ן ַעְבִּד֣ ת ֹלא־ֵכ֖ ֹ֔ ה ֲאַדֶּבר־ּ֗בֹו ּוַמְרֶא֙ה וְֹ֣לא ְבִחיד ה ֶאל־ֶּפ֞ ן ֽהּוא: ֶּפ֣

י ְבמֶֹׁשֽה: (במדבר יב,ו ר ְּבַעְבִּד֥ ם ְלַדֵּב֖ יט ּוַמּ֙דּוַע֙ ֹ֣לא יְֵראֶת֔ ק יִַּב֑   ח)-ּוְתֻמַנ֥ת יְקָֹו֖
ֵהם וַּיְִגַּדל מֶֹׁשה וַּיֵֵצא ֶאל ֶאָחיו וַּיְַרא וַּיֵֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלוִי וַּיִַּקח ֶאת ַּבת ֵלוִי:...וַיְִהי ַּבּיִָמים הָ  34

ְּבִסְבֹלָתם וַּיְַרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו: וַּיִֶפן ּכֹה וָכֹה וַּיְַרא ִּכי ֵאין ִאיׁש וַּיְַך ֶאת 
  יב)-ַהִּמְצִרי וַּיְִטְמנֵהּו ַּבחֹול: (שמות ב,א ויא

ַער ַהַּמֲחנֶה וַּיֹאֶמר ִמי ַליקֹוָק ֵאָלי וַּיֵָאְספּו ֵאָליו ָּכל ְּבנֵי ֵלוִי: וַּיֹאֶמר ָלֶהם וַּיֲַעמֹד מֶֹׁשה ְּבׁשַ  35
ּכֹה ָאַמר יְקֹוָק ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִעְברּו וָׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחנֶה 

  כז)-ֶאת ֵרֵעהּו וְִאיׁש ֶאת ְקרֹבֹו: (שמות לב,כווְִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו וְִאיׁש 
אמר ר' יהודה הלוי בר' שלום היה משה אומר לפני הקב"ה רבונו של עולם מפני מה  36

זאת האומה משתעבדת, שבעים אומות יש בעולם ואינן משועבדות אלא האומה 
א על הזאת בלבד, אכן נודע החטא הזאת, כדכתיב אכן נודע הדבר (שמות ב יד), של

חנם אתם משתעבדים, מה עשה משה, ויברח משה מפני פרעה והלך לו למדין אצל 
כפשוטו. ומדרשו דאג לו על שראה  -יתרו. (תנחומא וארא סימן יז) ויירא משה 

  בישראל רשעים דלטורין, אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל: (רש"י שמות כ,יד)
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to the Midrash, Moshe ran away either at the age 
of twenty or forty.37  If he left Mitzrayim at forty and 
returned at the age of eighty,38 he spent forty 
years in exile.  Once again here, this vignette is 
reminiscent of the Chet Ha’M’Raglim ( חטא
 After the spies bring back a seditious  .(המרגלים
and evil report about the Land of Israel which 
leads to a rebellious groundswell and heresy 
amongst the people, God decrees that Bnei 
Yisrael will be relegated to wandering in the 
Midbar for forty years (with Moshe shepherding 
them) and all the male members from age twenty 
and older will perish in the desert. 
 
When Moshe heads out of the palace on the 
“second” day, he tries to intervene in a quarrel that 
he witnesses between two Ivrim.39 He is once 
again bothered by the inappropriate behavior or 
injustice and tries to mediate the situation.  
Shockingly, the quarreling parties turn to Moshe 
and say, “who appointed you to be a leader or 
ruler over us?”  They reject his leadership 
overtures as well as his moral guidance.  In the 
Gemara Nedarim, Chazal identify the arguing 
parties as Datan and Aviram (דתן ואבירם).40  This 
is so interesting because Datan and Aviram make 
similar claims in opposition to Moshe’s leadership 
in Korach’s rebellion.  When Moshe approaches 
them personally to try to quell the rebellion, they 
respond negatively to Moshe’s overtures by 
asking “why do you lord over the congregation of 
God?” and “Is it not enough…that you also want 
to lord over us?”41  Their rejection of Moshe is 
almost identical to the claims of the quarreling 
Ivrim.42 
 
When God tells Moshe that it is safe for him to 
return to Egypt “because all of those looking to 
prosecute you have passed away.”  Once again, 
Chazal in the Gemara Nedarim assume this is a 
reference to Datan and Aviram who had not 

                                                 
ב'). ר' יהודה אמר: בן עשרים שנה / שמותויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו (/ 37

היה משה באותה שעה. אמרו לו: עדיין אין אתה ראוי להיות שר ושופט עלינו שבן מ' 
לבינה. ר' נחמיה אומר: בן מ' שנה היה, אמרו לו: ודאי שאתה איש, אבל אין אתה 

  ראוי להיות שר ושופט עלינו. (שמות רבה 'שנאן' א,ל ויאמר)
38  ֹ   נִים ָׁשנָה וְַאֲהרֹן ֶּבן ָׁשֹלׁש ּוְׁשמֹנִים ָׁשנָה ְּבַדְּבָרם ֶאל ַּפְרעֹה: (שמות ז,ז)ּומֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמ
 וַּיֵֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשנִי וְִהּנֵה ְׁשנֵי ֲאנִָׁשים ִעְבִרים נִִּצים וַּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך: וַּיֹאֶמר ִמי 39

ַהְלָהְרֵגנִי ַאָּתה אֵֹמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי וַּיִיָרא מֶֹׁשה  ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר וְׁשֵֹפט ָעֵלינּו
  יד)-וַּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר: (שמות ב,יג

ורבנן מאי טעמייהו? קסברי: הנהו מי מייתי? והא אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן  40
סד:) ועיין ירם! (נדרים אינן אלא דתן ואב -יוחי: כל מקום שנאמר נצים ונצבים 

  תנחומא פרשת קרח סימן ח
וַּיִָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה וְַעל ַאֲהרֹן וַּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם  41

ְלָדָתן וְַלֲאִביָרם יְקֹוָק ּוַמּדּוַע ִּתְתנְַּׂשאּו ַעל ְקַהל יְקֹוָק: (במדבר טז,ג) וַּיְִׁשַלח מֶֹׁשה ִלְקרֹא 

passed away, but rather had fallen on hard 
economic times that impoverished them. They 
invoke the dictum that Ani Chashuv K’Met ( עני
 in order to suggest that they had (חשוב כמת
“passed away”.43  After they or whoever was an 
obstacle had passed away, Moshe is able to 
begin his mission to lead Bnei Yisrael out of 
Mitzrayim.  Similarly, in Korach’s rebellion, once 
the perpetrators are eliminated along with their 
possessions by being swallowed up by the 
ground, Moshe’s leadership is firmly grounded.44  
Or possibly, when all the generation of the Exodus 
perishes in the Midbar, God instructs Moshe to 
begin the process of leading the next generation 
into the Land of Israel.45 
 
At this point in Moshe’s life, God’s intention was 
for Moshe to not only lead Bnei Yisrael in the 
Exodus, but also to accompany them into the 
Land of Israel.  The subsequent vignettes, 
including the story of the burning bush, the 
anecdote about circumcision and Moshe’s 
complaining about his initial failure to secure Bnei 
Yisrael’s freedom from Paraoh, all find parallel 
narratives in Sefer Yehoshua. 
 
In summary, while it is possible that Moshe did not 
have official previous leadership experience, the 
challenges, trials and tribulations he encounters 
during his lifetime are a microcosm of the more 
formidable challenges that he will face when he 
assumes the mantle of leadership.  What is true 
for Moshe is true of each individual in their own 
capacity.  Through this prism, we can therefore 
attempt to take a more positive approach to our 
challenges and difficulties in life since they are 
lessons that will help make us more capable and 
experienced leaders in the future. 
 
Shabbat Shalom 
  

ְּבנֵי ֱאִליָאב וַּיֹאְמרּו ֹלא נֲַעֶלה: ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו 
  יג)-ַּבִּמְדָּבר ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר: (שם יב

מון מקבילים יצא מהארכאשר הוא ששני הסיפורים האלו על משה גם לומר אפשר  42
  למלחמת עמלק ומינוי השופטים בביקור יתרו 

אינן אלא דתן  -אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: כל מקום שנאמר נצים ונצבים  43
ואבירם! אלא אמר ר"ל: שירדו מנכסיהן. אריב"ל: כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, 

שובין כמת: עני, ומצורע, שנאמר: הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי; ותניא, ארבעה ח
דכתיב: כי מתו כל האנשים... (נדרים סד:) ועיין רש"  -וסומא, ומי שאין לו בנים, עני 

  שמות ד,יט
ֶרץ וַּיֹאְב֖דּו ִמּ֥תֹוְך ַהָּקָהֽל:  44 ס ֲעֵליֶה֙ם ָהָא֔ ָלה וְַּתַכ֤ ֹ֑ ים ְׁשא ם ַחִּי֖ ר ָלֶה֛ ם וְָכל־ֲאֶׁש֥ ְר֜דּו ֵה֣ וַּיֵ֨

  (במדבר טז,לג)
י ָאַמר יְקֹוָק ָלֶהם מֹות יָֻמתּו ַּבִּמְדָּבר וְֹלא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן יְֻפּנֶה וִיהֹוֻׁשַע ּכִ  45

  ו-ִּבן נּון: (במדבר כו,סה) ועיין יהושע ה,ד
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  בני ישראל משה
  שמות פרק א 

ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלוֹד ַהְיֹאָרה ַוְיַצו ַּפְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאֹמר  (כב)
  ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון:  ַּתְׁשִליֻכהּו

  
  שמות פרק ב 

  ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי: (א)
ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו  (ב)

ָׁשה ְיָרִחים:   ְׁש
א ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח לֹו ֵּתַבת ֹּגֶמא ַוַּתְחְמָרה ַבֵחמָ  (ג) ר ְו

  :ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהְיֹארּוַבָּזֶפת ַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלד 
  ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו: (ד)
ַוֵּתֶרד ַּבת ַּפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד  (ה)

ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה  ַהּסּוף ַהְיֹאר ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֵּתָבה ְּבתֹו
  :ַוִּתָּקֶחהָ 

יו  ל ָעָל֔ ֹ֣ ה וַַּתְחמ ַער ּבֶֹכ֑ ֶלד וְִהּנֵה־ַנ֖ הּו ֶאת־ַהּיֶ֔ (ו) וִַּתְפַּת֙ח וִַּתְרֵא֣
ים ֶזֽה: י ָהִֽעְבִר֖ אֶמר ִמּיְַלֵד֥ ֹ֕   וַּת

  
  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א 

וחכמים אומרים: בשעה שנולד  -ותרא אותו כי טוב הוא 
...ותשם בה את הילד נתמלא הבית כולו אור -משה 

, רבי שמואל בר רבי אלעזר אומר: ים סוף -ותשם בסוף 
נחמני אמר: אגם, כדכתיב: +ישעיהו יט+ קנה וסוף 

ר' יהודה ור' נחמיה,  -קמלו...ותשלח את אמתה ותקחה 
דה, , וחד אמר: שפחתה... ולמאן דאמר יחד אמר: ידה
 הא קמ"ל, דאישתרבב אישתרבוביליכתוב ידה! 

ותרא מיבעי ליה! א"ר יוסי  -...ותפתח ותראהו את הילד 
...ר' חנינא בר פפא שראתה שכינה עמוברבי חנינא: 

, אמרו מלאכי אותו היום עשרים ואחד בניסן היהאמר: 
מי שעתיד לומר השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, 

  ? ילקה ביום זהשירה על הים ביום זה, 
  

  מס' דשירה פ"ד ד"ה מרכבות –מכילתא דר"י לח 
ד"א מרכבות פרעה במדה שמדדו בה מדדת להם, הן 

/שמות/ א  שם( כל הבן הילוד היאורה תשליכוהואמרו 
מרכבות כב) אף אתה באותה מדה מדדת להם שנאמר 

   פרעה
  

  שמות פרק יד 
ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת  ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו (יג)
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום  ְיֹקָוק

  א ֹתִסיפּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם:
  פ: ְיֹקָוק ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון (יד)
ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ַמה  (טו)

  ְוִיָּסעּו:
ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו  ּוְנֵטה ֶאת ָיְד ַעל ַהָּיםְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּט  (טז)

  ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה:
ם ְוִאָּכְבָדה ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריהֶ  (יז)

  ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵחילֹו ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו:
  ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ְיֹקָוק ְּבִהָּכְבִדי ְּבַפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו: (יח)
ִהים ַהֹהֵל ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶל  (יט) ַוִּיַּסע ַמְלַא ָהֱא

  ם ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעֹמד ֵמַאֲחֵריֶהם:ֵמַאֲחֵריהֶ 
ַוָּיֹבא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶׁש  (כ)

א ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה:ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה    ְו
ַוּיֹוֶל ְיֹקָוק ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים  ָּיםַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידוֹ ַעל הַ  (כא)

  ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים:
ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה  (כב)

  ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם:
פּו ִמְצַרִים ַוָּיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ֹּכל סּוס ַּפְרֹעה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו ַוִּיְרְּד  (כג)

  ֶאל ּתֹו ַהָּים:
ַוְיִהי ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ַוַּיְׁשֵקף ְיֹקָוק ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוד  (כד)

  ֵאׁש ְוָעָנן ַוָּיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים:
ְּכֹבָתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת ַוֹּיאֶמר ִמְצַרִים ַוָּיַסר ֵאת ֹאַפן ַמְר  (כה)

  פ: ִּכי ְיֹקָוק ִנְלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָרִיםָאנּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל  ְנֵטה ֶאת ָיְד ַעל ַהָּיםַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה  (כו)

  ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו:
ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו  ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידוֹ ַעל ַהָּים כז)(

  ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ְיֹקָוק ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹו ַהָּים:
ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָּפָרִׁשים ְלֹכל ֵחיל ַּפְרֹעה  (כח)
א ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד:ַהָּבִא    ים ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים 
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה  (כט)

  ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם:
ַוּיֹוַׁשע ְיֹקָוק ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל  (ל)

  ת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים:אֶ 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיֹקָוק ְּבִמְצַרִים  ַהָּיד ַהְּגֹדָלהַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת  (לא)

  ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיֹקָוק ַוַּיֲאִמינּו ַּביֹקָוק ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו: 
  

  שמות פרק טו 
  :ְבַים סּוףִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים ּו (ד)

  שמות פרק ב 
ַוֹּתאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ַּבת ַּפְרֹעה ַהֵאֵל ְוָקָראִתי ָל ִאָּׁשה  (ז) 

  ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹּית ְוֵתיִנק ָל ֶאת ַהָּיֶלד:
ַוֵּתֶל ָהַעְלָמה ַוִּתְקָרא ֶאת ֵאם ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרֹעה ֵלִכי  (ח)

  ַהָּיֶלד:
  

  שמות רבה (שנאן) פרשה א ד"ה א, כה ותאמר 
א, כה ותאמר אחתו אל בת פרעה [האלך וקראתי לך 

/ ב'). למה אמרה מרים שמותאשה מינקת מן העבריות] (/
מן העבריות? וכי אסור היה למשה לינק מחלב הנוכריות? 

א תניק בנה של נכרית, אבל לא כן תנינן: בת ישראל ל
נכרית בנה של ישראל מניקת ברשותה? אלא למה אמרה 

. ולמה לפי שהחזירתו על כל המצריות ופסל אותן -כן 
פסלן? אמר הקב"ה: פה שעתיד לדבר עמי יינק דבר 

טמא? והיינו דכתיב: את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה 
חר: למה גמולי מחלב עתיקי משדים (ישעיהו כח). דבר א

  שמות פרק טו 
ַוֵּיְלכּו ַוַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור  (כב)

א ָמְצאּו ָמִים ֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְו   :ְׁש
א ָיְכלּו ִלְׁשֹּתת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהםַוָּיֹבאּו ָמָרָתה  (כג) ַעל  ְו

  ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה:
נּו ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ַמה ִּנְׁשֶּתה: (כד)   ַוִּי
קּו ַוּיוֵֹרהּו ְיֹקָוק ֵעץ ַוַּיְׁשֵל ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּת ַוִּיְצַעק ֶאל ְיֹקָוק  (כה)
  ָׁשם ָׂשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּו: ַהָּמִים

ֶהי ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו  (כו) ַוֹּיאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ְיֹקָוק ֱא
ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר 

: ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים    סא ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאִני ְיֹקָוק ֹרְפֶא
ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ַוָּיֹבאּו ֵאיִלָמה  (כז)

  ַוַּיֲחנּו ָׁשם ַעל ַהָּמִים: ְּתָמִרים
  

  שמות פרק טז 
 ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִיםַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה  (ד)

ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם 
  א:
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פסל דדיהן? אמר הקב"ה: עתיד זה לדבר עמי, למחר 
  אני הינקתיהו. -יאמרו המצריות: זה שמדבר עם השכינה 

  

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל  (ה)
  סֲאֶׁשר ִיְלְקטּו יֹום יֹום: 

י ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ָּכל ְּבנֵ  (ו)
  הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיֹקָוק ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ַעל ְיֹקָוק  (ז)
  ְוַנְחנּו ָמה ִּכי <תלונו> ַתִּלינּו ָעֵלינּו:

ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ַּבֹּבֶקר ְּבֵתת ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה  (ח)
ִּבְׁשֹמַע ְיֹקָוק ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ִלְׂשֹּבַע 

א ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ַעל ְיֹקָוק    ָמה 
  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב 

ר יוחנן משום ר' א" -ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור 
  שמעון בן יוחי: מלמד, שירדה לרחוץ מגלולי אביה 

  
  שמות פרק ב 

ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת ַּפְרֹעה ַוְיִהי ָלּה ְלֵבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו  (י)
  ֹמֶׁשה ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו:

ֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֹ  (יא)
ָתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו    ְּבִסְב

  
  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב 

, אותו היום ששה בסיון היהרבי אחא בר חנינא אמר: 
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, מי שעתיד 

  ילקה ביום זה?  לקבל תורה מהר סיני ביום זה,
  

  שמות רבה (שנאן) פרשה א ד"ה א, כו ויגדל 
/ ב'). כ"ד חדשים הניקתו ואת שמותא, כו ויגדל הילד (/

 אמרת ויגדל הילד? אלא שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ 
  

  שמות רבה (שנאן) פרשה א ד"ה א, כו ותביאהו 
/ ב'). שמותא, כו ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן (/

רעה מנשקת ומחבקת אותו כאילו הוא בנה היתה בת פ
 ולפי שהיה יפהולא היתה מוציאתו מפלטרין של מלך, 

מי שהיה רואהו היו הכל מוציאין אותו ומתאוים לראותו. 
. והיה פרעה נוטלו ומחבקו לא היה מעביר עיניו מעליו

מעל ראשו ונותנו על ראשו,  כתרו של פרעהוהוא נוטל 
  גדול.  כמו שעתיד לעשות לו כשיהיה

  

  שמות פרק יט 
ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵל ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר  (י)

ָתם:   ְוִכְּבסּו ִׂשְמ
  

  שמות פרק כ 
ֲאֶׁשר ָׁשם  ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפלַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק  (יז)

ִהים:    ָהֱא
  

  שמות פרק כד 
ְוֶאל ֹמֶׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיֹקָוק ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא  (א)

  ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֵמָרֹחק:
א ַיֲעלּו ִעּמֹו: ְוִנַּגׁש ֹמֶׁשה ְלַבּדוֹ  (ב) א ִיָּגׁשּו ְוָהָעם    ֶאל ְיֹקָוק ְוֵהם 
  

  שמות פרק לג 
א ָׁשתּו ִאיׁש  (ד)  ֶעְדיוֹ ַוִּיְׁשַמע ָהָעם ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו ְו

  ָעָליו:
ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה  (ה)

 יְוִכִּליִתי ְוַעָּתה הוֵֹרד ֶעְדְי ֵמָעלֶ ֹעֶרף ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּב 
:   ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּל

  :ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חוֵֹרבַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל  (ו)
  

  שמות פרק לד 
ַוְיִהי ְּבֶרֶדת ֹמֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּבַיד ֹמֶׁשה  (כט)

א ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו    ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו:ְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּוֹמֶׁשה 
 ְוִהֵּנה ָקַרן עוֹר ָּפָניוַוַּיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֹמֶׁשה  (ל)

  ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו:
ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהֹרן ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה  (לא)

  ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם:
ֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיֹקָוק ְוַא (לב)

  ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני:
  ַוְיַכל ֹמֶׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם ַוִּיֵּתן ַעל ָּפָניו ַמְסֶוה: (לג)
ּוְבֹבא ֹמֶׁשה ִלְפֵני ְיֹקָוק ְלַדֵּבר ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעד  (לד)

  אתֹו ְוָיָצא ְוִדֶּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה:צֵ 
ְוֵהִׁשיב  ְוָראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּפֵני ֹמֶׁשה ִּכי ָקַרן עוֹר ְּפֵני ֹמֶׁשה (לה)

  ֹמֶׁשה ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל ָּפָניו ַעד ֹּבאֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו: 
  שמות פרק ב 

  :ַּבת ֵלִויַוִּיַּקח ֶאת  ֵלִוי ִאיׁש ִמֵּביתַוֵּיֶל  (א)
ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא  (יא)

ָתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו:   ְּבִסְב
ַוִּיְטְמֵנהּו  ַוַּי ֶאת ַהִּמְצִריַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש  (יב)

  ַּבחֹול:

  שמות פרק לב 
ַוֵּיָאְספּו ַוַּיֲעֹמד ֹמֶׁשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה ַוֹּיאֶמר ִמי ַליֹקָוק ֵאָלי  (כו)

  :ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי
ֵהי ִיְׂשָרֵאל  (כז) ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבוֹ ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֹּכה ָאַמר ְיֹקָוק ֱא

בּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ַעל ְיֵרכוֹ ִעְברּו ָוׁשּו
  :ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְקֹרבוֹ 

ֶׁשת  (כח) ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ֵלִוי ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ַוִּיֹּפל ִמן ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ִּכְׁש
  ַאְלֵפי ִאיׁש:

ם ַליֹקָוק ִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיוֹ  (כט)
  ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה:

  שמות פרק ב 
ַוֹּיאֶמר ִמי ָׂשְמ ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה  (יד)

ַוֹּיאַמר ָאֵכן נוַֹדע ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּייָרא ֹמֶׁשה 
  :ָברַהּדָ 

ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת ֹמֶׁשה  (טו)
  ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר: ַוִּיְבַרח ֹמֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרֹעה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין

  במדבר פרק יד 
  ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר: (כו)
ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶאת ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהֹּזאת  (כז)

  ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי:
א ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני  (כח) ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ְיֹקָוק ִאם 

  ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:
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  מדרש תנחומא (בובר) פרשת וארא סימן יז 

אמר ר' יהודה הלוי בר' שלום היה משה אומר לפני 
ה רבונו של עולם מפני מה זאת האומה הקב"

משתעבדת, שבעים אומות יש בעולם ואינן משועבדות 
, אכן נודע החטא הזאתאלא האומה הזאת בלבד, 

), שלא על חנם כדכתיב אכן נודע הדבר (שמות ב יד
, מה עשה משה, ויברח משה מפני אתם משתעבדים

  פרעה והלך לו למדין אצל יתרו.
  

  יד  רש"י שמות פרק ב פסוק
שראה בישראל כפשוטו. ומדרשו דאג לו על  -ויירא משה 

  , אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל:רשעים דלטורין
  

  שמות רבה (שנאן) פרשה א ד"ה א, ל ויאמר 
/ ב'). שמותא, ל ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו (/

. ר' יהודה אמר: בן עשרים שנה היה משה באותה שעה
אתה ראוי להיות שר ושופט עלינו שבן אמרו לו: עדיין אין 

, אמרו לו: ר' נחמיה אומר: בן מ' שנה היהמ' לבינה. 
ודאי שאתה איש, אבל אין אתה ראוי להיות שר ושופט 

והלא בנה של יוכבד אתה  -עלינו. רבנן אמרי: אמרו לו 
ואיך קורין אותך בנה של בת פרעה? ואתה מבקש להיות 

  ה שעשית למצרי. שר ושופט עלינו? נודיע עליך מ
  

  שמות פרק ז 
ׁש ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה  ּוֹמֶׁשה ֶּבן ְׁשֹמִנים ָׁשָנה (ז) ְוַאֲהֹרן ֶּבן ָׁש

  :ְּבַדְּבָרם ֶאל ַּפְרֹעה

ִמֶּבן ִפְגֵריֶכם ְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסַּפְרֶכם ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו  (כט)
  ֲאֶׁשר ֲהִליֹנֶתם ָעָלי: ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה

ִאם ַאֶּתם ָּתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם  (ל)
  ָּבּה ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

ְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִתי ֹאָתם ְוָיְדעּו ֶאת ְוטַ  (לא)
  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה:

  ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה: (לב)
ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו ֹרִעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת  (לג)

  :ם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּברְזנּוֵתיֶכם ַעד ּתֹ 
ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום  (לד)

ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹוֹנֵתיֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת 
  ְּתנּוָאִתי:

א ֹזאת ֶאֱעׂשֶ  (לה) ה ְלָכל ָהֵעָדה ָהָרָעה ֲאִני ְיֹקָוק ִּדַּבְרִּתי ִאם 
  ַהֹּזאת ַהּנֹוָעִדים ָעָלי ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו:

 ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֹמֶׁשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ַוָּיֻׁשבּו <וילונו> (לו)
  :ַוַּיִּלינּו ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ְלהוִֹציא ִדָּבה ַעל ָהָאֶרץ

  ֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ְיֹקָוק:ַוּיָ  (לז)
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ָחיּו ִמן ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ַהֹהְלִכים  (לח)

  ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ:

  שמות פרק ב 
ַוֹּיאֶמר  ם ִעְבִרים ִנִּציםְׁשֵני ֲאָנִׁשיַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה  (יג)

:   ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶע
ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר  ִמי ָׂשְמ ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּוַוֹּיאֶמר  )(יד

  ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּייָרא ֹמֶׁשה ַוֹּיאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר:
ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה  (טו)

  ַוִּיְבַרח ֹמֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרֹעה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר 
  

  תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סד עמוד ב 
ורבנן מאי טעמייהו? קסברי: הנהו מי מייתי? והא אמר ר' 

ל מקום שנאמר נצים כיוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: 
  ! אינן אלא דתן ואבירם -ונצבים 

  
  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת קרח סימן ח 

הפושט ידו אלו הן  ארבעה נקראו רשעיםשנו רבותינו 
נקרא רשע שנאמר  לחבירו להכותו אע"פ שלא הכהו

ב) ויאמר לרשע למה תכה רעך הכית לא נאמר  שמות(
ואינו משלם שנאמר (תהלים לז) לוה אלא תכה, והלוה 
ומי שיש בו עזות פנים ואינו מתבייש רשע ולא ישלם, 

שנאמר (משלי כא) העז איש רשע  לפני מי שגדול ממנו
שנאמר סורו נא מעל  ומי שהוא בעל מחלוקתבפניו, 

, ושניהם היו בדתן ואבירם עזות אהלי האנשים הרשעים
  פנים ומחלוקת

  במדבר פרק טז 
ְּבֵני ֱאִליָאב  ְוָדָתן ַוֲאִביָרםַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ַוּיִ  (א)

  ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן:
ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים  (ב)

  ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם:
ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ָּקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוּיִ  )(ג

   ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתוָֹכם ְיֹקָוק ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ְיֹקָוק
  

  במדבר פרק טז 
א ַנֲעֶלה: ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרםַוִּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ִלְקֹרא  (יב)   ְּבֵני ֱאִליָאב ַוֹּיאְמרּו 
ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר  (יג)

  :ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר
א ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו ַוִּתֶּתן ָלנּו ַנֲחַלת  (יד) ַאף 
א ַנֲעֶלה:ָׂשדֶ    ה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר 

א  (טו) ַוִּיַחר ְלֹמֶׁשה ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ֶאל ְיֹקָוק ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם 
א ֲהֵרֹעִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם:   ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְו

  שמות פרק ד 
ִּכי ֵמתּו ָּכל ָין ֵל ֻׁשב ִמְצָרִים ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְד  (יט)

  :ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁש
ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַוַּיְרִּכֵבם ַעל ַהֲחֹמר ַוָּיָׁשב  (כ)

ִהים ְּבָידֹו:   ַאְרָצה ִמְצָרִים ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַמֵּטה ָהֱא
 
  

   במדבר פרק טז 
ַרח  ֹ֛ ל ִמְׁשַּכן־ק ם(כז) וַּיֵָע֗לּו ֵמַע֧ ן וֲַאִביָר֖ יב  ָּדָת֥ ן ִמָּסִב֑ וְָדָת֨

ם וְַטָּפֽם: ם ּוְבנֵיֶה֖ ם ּונְֵׁשיֶה֥ ֳהֵליֶה֔ ַתח ָאֽ ים ֶּפ֚ ם יְָצ֣אּו נִָּצִב֗  וֲַאִביָר֜
  

ע  ֶּלה וִַּתָּבַק֥ ים ָהֵא֑ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ר ֵא֥ (לא) וַיְִה֙י ְּכַכֹּל֔תֹו ְלַדֵּב֕
ר ַּתְחֵּתיֶהֽם: ה ֲאֶׁש֥   ָהֲאָדָמ֖
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   דף סד עמוד ב  תלמוד בבלי מסכת נדרים
אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: כל מקום שנאמר 

! אלא אמר ר"ל: דתן ואבירםאינן אלא  -נצים ונצבים 
שירדו מנכסיהן. אריב"ל: כל אדם שאין לו בנים חשוב 

כמת, שנאמר: הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי; ותניא, 
ן לו , ומצורע, וסומא, ומי שאיארבעה חשובין כמת: עני

 ... דכתיב: כי מתו כל האנשים -עני בנים, 
  

  רש"י שמות פרשת שמות פרק ד פסוק יט
. חיים היו, דתן ואבירםמי הם,  -כי מתו כל האנשים  (יט)

  והעני חשוב כמת: גאלא שירדו מנכסיהם,

יָה  ֶר֙ץ ֶאת־ִּפ֔ ח ָהָא֙ ת (לב) וִַּתְפַּת֤ ם וְֵא֤ ם וְֶאת־ָּבֵּתיֶה֑ ע אָֹת֖ וִַּתְבַל֥
ת ָּכל־ ָהֲרֽכּוׁש: ַרח וְֵא֖ ֹ֔ ר ְלק   ָּכל־ָהָאָד֙ם ֲאֶׁש֣

ָלה וְַּתַכ֤ס ֲעֵליֶה֙ם (לג)  ֹ֑ ר ָלֶה֛ם ַחִּי֖ים ְׁשא ְר֜דּו ֵה֣ם וְָכל־ֲאֶׁש֥ וֵַּי֨
ֶרץ וַּיֹאְב֖דּו ִמּ֥תֹוְך ַהָּקָהֽל   :ָהָא֔

  
  במדבר פרק כו 

קּוֵדי ֹמֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאֶּלה ּפְ  (סג)
  ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:

א ָהָיה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו  (סד) ּוְבֵאֶּלה 
  ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני:

א נוַֹתר ֵמֶהם ִאיׁשְיֹקָוק  ִּכי ָאַמר (סה)  ָלֶהם מוֹת ָיֻמתּו ַּבִּמְדָּבר ְו
  ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

  
  יהושע פרק ה  

ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָמל ְיהֹוֻׁשַע ָּכל ָהָעם ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים ַהְּזָכִרים  (ד)
  :ְדָּבר ַּבֶּדֶר ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִיםֹּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֵמתּו ַבִּמ 

ִּכי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהְלכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד ֹּתם ָּכל ַהּגוֹי  (ו)
א ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיֹקָוק  ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיְצִאים ִמִּמְצַרִים ֲאֶׁשר 

ַהְראֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיֹקָוק ָלֶהם ְלִבְלִּתי
  ְיֹקָוק ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

  שמות פרק ד
  ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ְיֹקָוק ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו:ַּבָּמלוֹן ַוְיִהי ַבֶּדֶר  (כד)
ַּגע ְלַרְגָליו ַוַּת  ַוִּתַּקח ִצֹּפָרה ֹצר ַוִּתְכֹרת ֶאת ָעְרַלת ְּבָנּה (כה)

  ַוֹּתאֶמר ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי:
ת:  (כו)   ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ָּדִמים ַלּמּו

  

  יהושע פרק ד 
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְׂשאּו ְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה  (ח)

ַהַּיְרֵּדן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ֲאָבִנים ִמּתֹו 
  ַוַּיֲעִברּום ִעָּמם ֶאל ַהָּמלוֹן ַוַּיִּנחּום ָׁשםְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

  
  יהושע פרק ה 

ְוׁשּוב  ַחְרבוֹת ֻצִריםָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְל  (ב)
  ִיְׂשָרֵאל ֵׁשִנית:ֹמל ֶאת ְּבֵני 

ַוַּיַעׂש לוֹ ְיהוֹֻׁשַע ַחְרבוֹת ֻצִרים ַוָּיָמל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִּגְבַעת  )(ג
  :ָהֲעָרלוֹת

ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָמל ְיהֹוֻׁשַע ָּכל ָהָעם ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים ַהְּזָכִרים  (ד)
  :ֶר ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִיםֹּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֵמתּו ַבִּמְדָּבר ַּבּדֶ 

ִדים ַּבִּמְדָּבר  (ה) ִּכי ֻמִלים ָהיּו ָּכל ָהָעם ַהֹּיְצִאים ְוָכל ָהָעם ַהִּי
א ָמלּו:   ַּבֶּדֶר ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים 

ִּכי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהְלכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד ֹּתם ָּכל ַהּגוֹי  (ו)
א ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיֹקָוק  ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיְצִאים ִמִּמְצַרִיםַאְנֵׁשי  ֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיֹקָוק ָלֶהם ְלִבְלִּתי ַהְראֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
  ְיֹקָוק ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

ם ָמל ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ֲעֵרִלים ָהיּו ִּכי ְוֶאת ְּבֵניֶהם ֵהִקים ַּתְחָּתם ֹאתָ  (ז)
:   א ָמלּו אֹוָתם ַּבָּדֶר

  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָכל ַהּגֹוי ְלִהּמֹול ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם ַּבַּמֲחֶנה ַעד ֲחיֹוָתם: (ח)
ַהּיוֹם ַּגּלוִֹתי ֶאת ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע  (ט)

  ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִּגְלָּגל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: ֶכםֵמֲעֵלי
ַוַּיֲחנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּגְלָּגל ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יוֹם  (י)

  :ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ְּבַעְרבוֹת ְיִריחוֹ 
ַמּצֹות ְוָקלּוי ְּבֶעֶצם  ַוֹּיאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח (יא)

  ַהּיֹום ַהֶּזה:
א ָהָיה עֹוד  (יב) ַוִּיְׁשֹּבת ַהָּמן ִמָּמֳחָרת ְּבָאְכָלם ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ְו

  סִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָמן ַוֹּיאְכלּו ִמְּתבּוַאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבָּׁשָנה ַהִהיא: 
ָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ֹעֵמד ַוְיִהי ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ַוּיִ  (יג)

ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּיֶל ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה 
  ִאם ְלָצֵרינּו:

א ִּכי ֲאִני ַׂשר ְצָבא ְיֹקָוק ַעָּתה ָבאִתי ַוִּיֹּפל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל  (יד) ַוֹּיאֶמר 
  ְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו ַוֹּיאֶמר לֹו ָמה ֲאֹדִני ְמַדֵּבר ֶאל ַעְבּדֹו:ָּפָניו ַא

ַוֹּיאֶמר ַׂשר ְצָבא ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל ַנַעְל ֵמַעל ַרְגֶל ִּכי  (טו)
  ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵמד ָעָליו ֹקֶדׁש הּוא ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן:
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  שמות פרק ד 
ר ְיֹקָוק ֶאל ַאֲהֹרן ֵל ִלְקַראת ֹמֶׁשה ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּיֶל ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ְּבַהר ַוֹּיאמֶ  (כז)

ִהים ַוִּיַּׁשק לֹו:   ָהֱא
ַוַּיֵּגד ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיֹקָוק ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְוֵאת ָּכל ָהֹאֹתת  (כח)

  ֲאֶׁשר ִצָּוהּו:
  :ַוֵּיֶל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַוַּיַאְספּו ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (כט)

ַוְיַדֵּבר ַאֲהֹרן ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ַוַּיַעׂש ָהֹאֹתת  (ל)
  :ְלֵעיֵני ָהָעם

ְׂשָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ָפַקד ְיֹקָוק ֶאת ְּבֵני יִ  (לא)
  :ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו

  
  שמות פרק ה 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל  (א) ְוַאַחר ָּבאּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה ֹּכה ָאַמר ְיֹקָוק ֱא
  :ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוָיֹחּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר

א ָיַדְעִּתי ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ִמי ְיֹקוָ  (ב) ק ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
א ֲאַׁשֵּלַח:   ֶאת ְיֹקָוק ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר  (ג) ֵהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶר ְׁש ַוֹּיאְמרּו ֱא
ֵהינּו ֶּפן   ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב: ְוִנְזְּבָחה ַליֹקָוק ֱא

ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֶמֶל ִמְצַרִים ָלָּמה ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַּתְפִריעּו ֶאת ָהָעם  (ד)
ֵתיֶכם   :ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְב

ָתם (ה)   :ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֵהן ַרִּבים ַעָּתה ַעם ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּבֶּתם ֹאָתם ִמִּסְב
  :ו ַּפְרֹעה ַּבּיוֹם ַההּוא ֶאת ַהֹּנְגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת ֹׁשְטָריו ֵלאֹמרַוְיצַ  (ו)
א ֹתאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם ִלְלֹּבן ַהְּלֵבִנים ִּכְתמוֹל ִׁשְלֹׁשם ֵהם ֵיְלכּו  (ז)

  :ְוֹקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן
ֹׁשם ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְוֶאת ַמְתֹּכֶנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם ֹעִׂשים ְּתמוֹל ִׁשלְ  (ח)

א ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִּכי ִנְרִּפים ֵהם ַעל ֵּכן ֵהם ֹצֲעִקים ֵלאֹמר ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה 
ֵהינּו   :ֵלא

  ִּתְכַּבד ָהֲעֹבָדה ַעל ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר: (ט)
ָריו ַוֹּיאְמרּו ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ַּפְרֹעה ֵאיֶנִּני ַוֵּיְצאּו ֹנְגֵׂשי ָהָעם ְוֹׁשְט  (י)

  ֹנֵתן ָלֶכם ֶּתֶבן:
  ַאֶּתם ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ֶּתֶבן ֵמֲאֶׁשר ִּתְמָצאּו ִּכי ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעֹבַדְתֶכם ָּדָבר: (יא)
  ַוָּיֶפץ ָהָעם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלֹקֵׁשׁש ַקׁש ַלֶּתֶבן: (יב)
ַהֹּנְגִׂשים ָאִצים ֵלאֹמר ַּכּלּו ַמֲעֵׂשיֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ַּכֲאֶׁשר ִּבְהיֹות וְ  (יג)

  ַהֶּתֶבן:
א  (יד) ַוּיֻּכּו ֹׁשְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָׂשמּו ֲעֵלֶהם ֹנְגֵׂשי ַפְרֹעה ֵלאֹמר ַמּדּוַע 

  ֹול ַּגם ַהּיֹום:ִכִּליֶתם ָחְקֶכם ִלְלֹּבן ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם ַּגם ְּתמ
ַוָּיֹבאּו ֹׁשְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ָלָּמה ַתֲעֶׂשה ֹכה  )(טו

  :ַלֲעָבֶדי
ֶּתֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדי ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו ֲעׂשּו ְוִהֵּנה ֲעָבֶדי ֻמִּכים  (טז)

:   ְוָחָטאת ַעֶּמ
  :ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים ַעל ֵּכן ַאֶּתם ֹאְמִרים ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ַליֹקָוקַוֹּיאֶמר  (יז)
א ִיָּנֵתן ָלֶכם ְוֹתֶכן ְלֵבִנים ִּתֵּתנּו: (יח)   ְוַעָּתה ְלכּו ִעְבדּו ְוֶתֶבן 
א ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם ְּד  (יט) ַבר ַוִּיְראּו ֹׁשְטֵרי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹאָתם ְּבָרע ֵלאֹמר 

  יֹום ְּביֹומֹו:
  שמות פרק ה 

ַוִּיְפְּגעּו ֶאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ְּבֵצאָתם  (כ)
  ֵמֵאת ַּפְרֹעה:

ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ְיֹקָוק ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹּפט ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם  (כא)
  ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו:ֶאת ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה 

ַוָּיָׁשב ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאַמר ֲאֹדָני ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם  (כב)
  :ַהֶּזה ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני

ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ַּפְרֹעה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמ ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל  (כג)
  :ֶאת ַעֶּמ א ִהַּצְלָּת 

  
  שמות פרק ו 

ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ַעָּתה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרֹעה  (א)
   : ִּכי ְבָיד ֲחָזָקה ְיַׁשְּלֵחם ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצוֹ 

  
  שמות רבה (וילנא) פרשה ה 

עתה תראה אשר אעשה לפרעה, כג ויאמר ה' אל משה 
אתה רואה ואין אתה רואה במלחמות  במלחמות פרעה

של ל"א מלכים שיעשה בהן נקמה יהושע תלמידך, 
מכאן אתה למד שנטל משה עכשיו את הדין שלא יכנס 

  .לארץ

  יהושע פרק ז 
ַוִּיְמֲעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמַעל ַּבֵחֶרם ַוִּיַּקח ָעָכן ֶּבן ַּכְרִמי ֶבן ַזְבִּדי ֶבן  (א)

  ה ִמן ַהֵחֶרם ַוִּיַחר ַאף ְיֹקָוק ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:ֶזַרח ְלַמֵּטה ְיהּודָ 
ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ֲאָנִׁשים ִמיִריחֹו ָהַעי ֲאֶׁשר ִעם ֵּבית ָאֶון ִמֶּקֶדם  (ב)

ְלֵבית ֵאל ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ֲעלּו ְוַרְּגלּו ֶאת ָהָאֶרץ ַוַּיֲעלּו 
  ָהֲאָנִׁשים ַוְיַרְּגלּו ֶאת ָהָעי:

ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ַאל ַיַעל ָּכל ָהָעם ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש  )(ג
ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ַיֲעלּו ְוַיּכּו ֶאת ָהָעי ַאל ְּתַיַּגע ָׁשָּמה ֶאת ָּכל  אֹו ִּכְׁש

  ָהָעם ִּכי ְמַעט ֵהָּמה:
ֶׁשת ֲאָלפִ  (ד) ים ִאיׁש ַוָּינֻסּו ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ַוַּיֲעלּו ִמן ָהָעם ָׁשָּמה ִּכְׁש

  ָהָעי:
ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ִאיׁש ַוִּיְרְּדפּום ִלְפֵני  (ה) ַוַּיּכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ָהַעי ִּכְׁש

  :ַהַּׁשַער ַעד ַהְּׁשָבִרים ַוַּיּכּום ַּבּמוָֹרד ַוִּיַּמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים
תָ  (ו) יו ַוִּיֹּפל ַעל ָּפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארוֹן ְיֹקָוק ַוִּיְקַרע ְיהוֹֻׁשַע ִׂשְמ

  :ַעד ָהֶעֶרב הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו ָעָפר ַעל ֹראָׁשם
ַוֹּיאֶמר ְיהוֹֻׁשַע ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיֹקִוק ָלָמה ֵהֲעַבְרָּת ַהֲעִביר ֶאת ָהָעם  (ז)

ֹמִרי ְלַהֲאִביֵדנּו ְולּו הוַֹאְלנּו ַהֶּזה ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד ָהאֱ 
  :ַוֵּנֶׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן

  :ִּבי ֲאֹדָני ָמה ֹאַמר ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהַפ ִיְׂשָרֵאל ֹעֶרף ִלְפֵני ֹאְיָביו (ח)
ְוִיְׁשְמעּו ַהְּכַנֲעִני ְוֹכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוָנַסּבּו ָעֵלינּו ְוִהְכִריתּו ֶאת  (ט)

  :ן ָהָאֶרץ ּוַמה ַּתֲעֵׂשה ְלִׁשְמ ַהָּגדוֹלְׁשֵמנּו ִמ 
 


