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 בס"ד

 , מועדון דורות, פרשת שבוע, אקטואליות, ד"ר חזות גבריאלשמותפרשת 

 , מקורותהתפתחות של מנהיג 

 שמות פרק ב 1

י: ח ֶאת־ַבת־ֵלִוִֽ י ַוִיַקִ֖ יׁש ִמֵבית ֵלִוִ֑  )א( ַוֵיֶלְך ִאִ֖

ן ַוֵתֶרא ֹאתוֹ֙ ִכי־טוב ה ַוֵתֶלד ֵבִ֑ ים: )ב( ַוַתַהר ָהִאָשִ֖ ִתְצְפֵנִ֖הּו ְׁשֹלָׁשה ְיָרִחִֽ  ֔הּוא ַוִֽ

ר ּוַבָזִֶ֑פת ַוָתֶשם ָבהֹ֙ ֶא  ֶמא ַוַתְחְמָרה ַבֵחָמִ֖ ח־לוֹ֙ ֵתַבת גֹ֔ ַקִֽ ר:)ג( ְולֹא־ָיְכָלה עו֘ד ַהְצִפינוֹ֒ ַוִתִֽ ּוף ַעל־ְשַפת ַהְיֹאִֽ ֶלד ַוָתֶשם ַבסִ֖  ת־ַהֶי֔

ו מֵ  ו:)ד( ַוֵתַתַצב ֲאֹחתִ֖ ה לִֽ ה ַמה־ֵיָעֶשִ֖ ק ְלֵדָעָ֕  ָרֹחִ֑

ר ַוֵתֶרא ֶאת־ַהֵתָבהֹ֙ ְבתוְך ת ַעל־ַיד ַהְיֹאִ֑ ר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכִ֖ ה )ה( ַוֵתֶרד ַבת־ַפְרֹעהֹ֙ ִלְרֹחץ ַעל־ַהְיֹא֔  ַה֔סּוף ַוִתְׁשַלח ֶאת־ֲאָמָתִ֖
ָה:  ַוִתָקֶחִֽ

ה:)ו( ַוִתְפַתחֹ֙ ַוִתְרֵאהּו ֶאת־ַהיֶ֔  ים ֶזִֽ ִעְבִרִ֖ אֶמר ִמַיְלֵדי ָהִֽ ָֹ֕ יו ַות ה ַוַתְחֹמל ָעָל֔  ֶלד ְוִהֵנה־ַנִַ֖ער ֹבֶכִ֑

 שמות פרק ב 

אֶמר ִכי  ָֹ֕ ה ַות ן ַוִתְקָרא ְׁשמוֹ֙ ֹמֶׁש֔ ה ְלֵבִ֑ ְַֽיִהי־ָלִ֖ ה ַוִֽ הּוֹ֙ ְלַבת־ַפְרֹע֔ ֶלד ַוְתִבֵאֹ֙ הּו:)י( ַוִיְגַדל ַהֶיֶּ֗ ִים ְמִׁשיִתִֽ  ִמן־ַהַמִ֖

י) ם ַוַיְראֹ֙ ִאיׁש ִמְצִר֔ ְַֽרא ְבִסְבֹלָתִ֑ יו ַוַיִ֖ ם ַוִיְגַדל ֹמֶׁשהֹ֙ ַוֵיֵצא ֶאל־ֶאָח֔ יו: יא( ַוְיִהי׀ ַבָיִמים ָהֵהֶּ֗ י ֵמֶאָחִֽ  ַמֶכה ִאיׁש־ ִעְבִרִ֖

ִַֽיְטְמֵנִ֖  י ַוִֽ יׁש ַוַיְךֹ֙ ֶאת־ַהִמְצִר֔ ְַֽרא ִכי ֵאין ִאִ֑ ה ַוַיִ֖ ול:)יב( ַוִיֶפן ֹכהֹ֙ ָוֹכ֔  הּו ַבחִֽ

ה ֵר  ע ָלָמה ַתֶכִ֖ ָרָׁש֔ אֶמרֹ֙ ָלִֽ ֹֹ֙ ים ַוי ים ִנִצִ֑ י ְוִהֵנֵּ֛ה ְׁשֵנִֽי־ֲאָנִׁשים ִעְבִרִ֖ ָך:)יג( ַוֵיֵצאֹ֙ ַביום ַהֵשִנ֔  ֶעִֽ

ר ַכֲאֶׁשר הָ  ִניֹ֙ ַאָתה ֹאֵמ֔ ינּו ַהְלָהְרֵגֹ֙ יׁש ַשר ְוֹׁשֵפטֹ֙ ָעֵל֔ ְמָךָ֞ ְלִאִ֨ יֹאֶמר ִמי ָשִֽ ן נוַדע )יד( ַוַ֠ ר ָאֵכִ֖ י ַוִייָרא ֹמֶׁשהֹ֙ ַויֹאַמ֔ ְגָת ֶאת־ַהִמְצִרִ֑ ַרִ֖
ר:  ַהָדָבִֽ

ה וַ  ה ַוִיְבַרח ֹמֶׁשהֹ֙ ִמְפֵני ַפְרֹע֔ ׁש ַלֲהֹרג ֶאת־ֹמֶׁשִ֑ ה ַוְיַבֵקִ֖ ַֽן ַוֵיֶׁשב )טו( ַוִיְׁשַמע ַפְרֹעהֹ֙ ֶאת־ַהָדָבר ַהֶז֔ ֶרץ־ ִמְדָיִ֖ ר:ֵיֶׁשב ְבֶאִֽ ל־ַהְבֵאִֽ  ַעִֽ

 שמות פרק ב 

ות צֹאן ֲאבִ  ים ְלַהְׁשקִ֖ אָנהֹ֙ ֶאת־ָהְרָהִט֔ ָנה ַוְתַמֶלִ֨ ות ַוָתבֹאָנה ַוִתְדֶלֶּ֗ ַֽן ֶׁשַבע ָבנִ֑ ן:)טז( ּוְלֹכֵהן ִמְדָיִ֖  יֶהִֽ

ן ַוַיְִׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנִֽ  ּום ַוָיַָֽקם ֹמֶׁשהֹ֙ ַויוִׁשָע֔ ים ַוְיָגְרׁשִ֑  ם:)יז( ַוָיֹבאּו ָהֹרִעִ֖

ום: א ַהיִֽ ִֹ֖ ּוַע ִמַהְרֶתן ב אֶמר ַמדֵּ֛ ָֹ֕ ן ַוי ל ֲאִביֶהִ֑ אָנה ֶאל־ְרעּוֵאִ֖ ָֹ֕  )יח( ַוָתב

אן: ִֹֽ נּו ַוַיְִׁ֖שְק ֶאת־ַהצ ים ְוַגם־ָדֹלה ָדָלהֹ֙ ָל֔ נּו ִמַיד ָהֹרִעִ֑ י ִהִציָלִ֖ ְרןָ ִאיׁש ִמְצִר֔  )יט( ַותֹאַמָ֕

ו  יו ְוַאיִ֑ ֶחם:)כ( ַויֹאֶמר ֶאל־ְבֹנָתִ֖ ו ְויֹאַכל ָלִֽ יׁש ִקְרֶאן לִ֖  ָלָמה ֶזהֹ֙ ֲעַזְבֶתן ֶאת־ָהִא֔

ה: ו ְלֹמֶׁשִֽ ן ֶאת־ִצֹפָרה ִבתִ֖ יׁש ַוִיֵתֵּ֛ ה ָלֶׁשֶבת ֶאת־ָהִאִ֑  )כא( ַויוֶאל ֹמֶׁשִ֖

ֶרץ יִתי ְבֶאִ֖ ר ֵגר ָהִי֔ ם ִכי ָאַמ֔ ו ֵגְרֹׁשִ֑ ן ַוִיְקָרא ֶאת־ְׁשמִ֖  ָנְכִרָיִֽה: )כב( ַוֵתֶלד ֵב֔

 שמות פרק ג 

 ֵֹּ֛ ר ַוָיב ו ֹכֵהן ִמְדָיִַֽ֑ן ַוִיְנַהג ֶאת־ַהצֹאןֹ֙ ַאַחר ַהִמְדָב֔ אן ִיְתרו ֹחְתנִ֖ ֵֹּ֛ ה ֶאת־צ ה ָהָיה ֹרֶעֵּ֛ ָבה:)א( ּוֹמֶׁשֶּ֗ ים ֹחֵרִֽ  א ֶאל־ַהר ָהֱאֹלִהִ֖

ׁש ִמתוְך  יו ְבַלַבת־ֵאִ֖ ְך ְיקָוק ֵאָלֵּ֛ ֵיָרא ַמְלַאִ֨ ל:)ב( ַוַ֠ ׁש ְוַהְסֶנִ֖ה ֵאיֶננּו ֻאָכִֽ ְרא ְוִהֵנה ַהְסֶנהֹ֙ ֹבֵער ָבֵא֔  ַהְסֶנִ֑ה ַוַיֶּ֗
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ּוַע לֹא־ִיְבַער ַהְסֶנִֽה: ל ַהֶזִ֑ה ַמדִ֖ ה ֶאת־ַהַמְרֶאה ַהָגֹדִ֖ ָרה־ָנא ְוֶאְרֶא֔ ה ָאֻסִֽ  )ג( ַויֹאֶמר ֹמֶׁש֔

ות ַוִיְק  ק ִכי ָסר ִלְראִ֑ ה ַויֹאֶמר ִהֵנִִֽני:)ד( ַוַיְַֽרא ְיקָוִ֖ אֶמר ֹמֶׁשה ֹמֶׁשִ֖ ֵֹּ֛ ה ַוי ים ִמתוְך ַהְסֶנֶּ֗ יו ֱאֹלִהִ֜  ָר֩א ֵאָלִ֨

יו ַאְדמַ  ום ֲאֶׁשר ַאָתהֹ֙ עוֵמד ָעָל֔ יָך ִכי ַהָמקֶּ֗ יָךֹ֙ ֵמַעל ַרְגֶל֔ ם ַׁשל־ְנָעֶלִ֨ אֶמר ַאל־ִתְקַרב ֲהֹלִ֑ ִֹ֖ ּוא:)ה( ַוי ֶדׁש הִֽ  ת־ֹקִ֖

אֶמר ָאֹנכִ  ֶֹּ֗ א ֵמהַ )ו( ַוי יו ִכי ָיֵר֔ ב ַוַיְסֵתר ֹמֶׁשהֹ֙ ָפָנ֔ ק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקִ֑ ם ֱאֹלֵהי ִיְצָחִ֖ י ַאְבָרָהֵּ֛ יָך ֱאֹלֵהֵ֧ ים:יֹ֙ ֱאֹלֵהי ָאִב֔ יט ֶאל־ָהֱאֹלִהִֽ  ִבִ֖

עְ  ִים ְוֶאת־ַצֲעָקָתם ָׁשַמֹ֙ י ֲאֶׁשר ְבִמְצָרִ֑ יִתי ֶאת־ֳעִני ַעִמִ֖ יו:)ז( ַויֹאֶמר ְיקָו֔ק ָרֹאה ָרִאֵּ֛ ְעִתי ֶאת־ַמְכֹאָבִֽ יו ִכי ָיַדִ֖ ְגָש֔  ִתיֹ֙ ִמְפֵני ֹנִֽ

ֶרץ זָ  ה ֶאל־ֶאֵּ֛ ְלַהֲעֹלת֘ו ִמן־ָהָאֶרץ ַהִהואֹ֒ ֶאל־ֶאֶרץ טוָבהֹ֙ ּוְרָחָב֔ ִים ּוִֽ ד ְלַהִצילו׀ ִמַיד ִמְצַרֶּ֗ ׁש ֶאל־ְמקום )ח( ָוֵאֵרָ֞ ב ּוְדָבִ֑ ַבת ָחָלִ֖
י ְוָהִֽ  ְכַנֲעִניֹ֙ ְוַהִחִת֔ י:ַהִֽ י ְוַהְיבּוִסִֽ י ְוַהִחִּוִ֖  ֱאֹמִריֹ֙ ְוַהְפִרִז֔

ִים ֹלֲחִצים  ַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִ֖ יִתיֹ֙ ֶאת־ַהַל֔ י ְוַגם־ָרִאֹ֙ ל ָבָאה ֵאָלִ֑ ה ִהֵנֵּ֛ה ַצֲעַקת ְבֵני־ִיְשָרֵאִ֖ ם:)ט( ְוַעָתָ֕  ֹאָתִֽ

א ֶאת־ַעִמ  ה ְוהוֵצֵּ֛ ְׁשָלֲחָךִ֖ ֶאל־ַפְרֹעִ֑ ה ְוֶאִֽ ִים:)י( ְוַעָתה ְלָכ֔ ל ִמִמְצָרִֽ  י ְבֵנִֽי־ִיְשָרֵאִ֖

ל ִמ  יא ֶאת־ְבֵני ִיְשָרֵאִ֖ ה ְוִכי אוִצֵּ֛ ְך ֶאל־ַפְרֹעִ֑ ִכי ִכי ֵאֵלִ֖ ים ִמי ָאנֹ֔ ִים:)יא( ַויֹאֶמר ֹמֶׁשהֹ֙ ֶאל־ָהֱאֹלִה֔  ִמְצָרִֽ

י ְׁשלַ  ְך ְוֶזה־ְלָך ָה֔אות ִכי ָאֹנִכִ֖ ְהֶיה ִעָמ֔ י־ֶאִֽ אֶמרֹ֙ ִכִֽ ֹֹ֙ ל ָהָהר )יב( ַוי ים ַעִ֖ ַעְבדּוןֹ֙ ֶאת־ָהֱאֹלִה֔ ִים ַתִֽ יֲאָך ֶאת־ָהָעםֹ֙ ִמִמְצַר֔ יָך ְבהוִצִֽ ְחִתִ֑
ה:  ַהֶזִֽ

ם ֱאֹלֵהי ֲאבוֵתי ֹ֒ ְוָאַמְרִתי ָלֶה֔ ה ָאֹנִכי ָב֘א ֶאל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ים ִהֵנִ֨ ֱאֹלִהֶּ֗ ה ֶאל־ָהִֽ אֶמר ֹמֶׁשִ֜ ִֹ֨ ם )יג( ַוי ם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכִ֑ ְמרּו־ִלי ַמה־ֶכִ֖ ְוָאִֽ
ם: ר ֲאֵלֶהִֽ  ְש֔מו ָמה ֹאַמִ֖

ְהֶיִ֖ה ְׁש  ל ֶאִֽ אֶמר ֹכה תֹאַמרֹ֙ ִלְבֵני ִיְשָרֵא֔ ֶֹּ֗ ְהֶיִ֑ה ַוי ְהֶיִ֖ה ֲאֶׁשר ֶאִֽ ה ֶאִֽ ם:)יד( ַויֹאֶמר ֱאֹלִהיםֹ֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔  ָלַחִני ֲאֵליֶכִֽ

ה־תֹאַמ֘ר ֶא  ה ֹכִֽ ים ֶאל־ֹמֶׁשֶּ֗ וד ֱאֹלִהִ֜ ק ֵואֹלֵהי )טו( ַויֹאֶמ֩ר עִ֨ ם ֱאֹלֵהי ִיְצָחֵּ֛ י ַאְבָרָהִ֜ ם ֱאֹלֵהִ֨ ֹ֒ ְיקָוָ֞ק ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכֶּ֗ ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל
ר: י ְלֹדר ֹדִֽ ם ְוֶזה ִזְכִרִ֖ ם ֶזה־ְשִמי ְלֹעָל֔ ב ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכִ֑  ַיֲעֹקִ֖

ל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהםֹ֙ יְ  ַסְפָתָ֞ ֶאת־ִזְקֵני ִיְשָרֵאֶּ֗ ר ָפֹקד )טז( ֵלְך ְוָאִֽ ב ֵלאֹמִ֑ ם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקִ֖ י ַאְבָרָהֵּ֛ י ֱאֹלֵהֵ֧ ֵתיֶכםֹ֙ ִנְרָאה ֵאַל֔ קָוָ֞ק ֱאֹלֵהי ֲאֹבִֽ
ִים: ם ְבִמְצָרִֽ ם ְוֶאת־ֶהָעשּוי ָלֶכִ֖ ְדִתיֹ֙ ֶאְתֶכ֔  ָפַקֹ֙

י וְ  ְכַנֲעִניֹ֙ ְוַהִחִת֔ ר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכ֘ם ֵמֳעִני ִמְצַרִיםֹ֒ ֶאל־ֶאֶרץ ַהִֽ ׁש:)יז( ָוֹאַמֶּ֗ ב ּוְדָבִֽ ֶרץ ָזַבת ָחָלִ֖ י ֶאל־ֶאֵּ֛ י ְוַהְיבּוִסִ֑ י ְוַהִחִּוִ֖ ֱאֹמִריֹ֙ ְוַהְפִרִז֔  ָהִֽ

ִים ַוֲאַמְרֶתם ֵאָליוֹ֙ ְיקָוָ֞ק ֱאֹל ל ֶאל־ֶמֶלְך ִמְצַרֶּ֗ י ִיְשָרֵאִ֜ ָך ּוָבאָתָ֡ ַאָת֩ה ְוִזְקֵנִ֨ ּו ְלֹקֶלִ֑ ינּו וְ )יח( ְוָׁשְמעִ֖ ִעְבִרִייםֹ֙ ִנְקָרה ָעֵל֔ ה ֵהי ָהִֽ ַעָתֶּ֗
ינּו: יקָוק ֱאֹלֵהִֽ ה ַלִֽ ר ְוִנְזְבָחִ֖ א ֶדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמיםֹ֙ ַבִמְדָב֔  ֵנֲִ֖לָכה־ָנָ֞

ה: א ְבָיד ֲחָזָקִֽ ִֹ֖ ְך ְול ִים ַלֲהֹלִ֑ ם ֶמֶלְך ִמְצַרִ֖ א־ִיֵתן ֶאְתֶכֵּ֛ ִֹֽ י ל ְעִתי ִכַ֠  )יט( ַוֲאִני ָיַד֔

ם:)כ( ְוָׁשַלְחִתי ֶאת־ָיִדיֹ֙ ְוִהֵכיִתי ֶא  ן ְיַׁשַלח ֶאְתֶכִֽ ו ְוַאֲחֵרי־ֵכִ֖ ה ְבִקְרבִ֑ ֱעֶשִ֖ י ֲאֶׁשר ֶאִֽ ִים ְבֹכלֹ֙ ִנְפְלֹאַת֔  ת־ִמְצַר֔

ם: ּו ֵריָקִֽ ֵל֔כּון לֹא ֵתְלכִ֖ ִים ְוָהָיהֹ֙ ִכי ֵתִֽ ה ְבֵעיֵני ִמְצָרִ֑ ָעם־ַהֶזִ֖ י ֶאת־ֵחן ָהִֽ  )כא( ְוָנַתִתֵּ֛

ה ִאָשה ם ַעל־ְבֵניֶכםֹ֙ ְוַעל־ ְבֹנֵתי )כב( ְוָׁשֲאָלִ֨ ת ְוַשְמֶתֶּ֗ ב ּוְשָמֹלִ֑ ֶסף ּוְכֵלי ָזָהִ֖ ה ְכֵלי־ֶכֵּ֛ ם ֶאת־ִמְשֶכְנָתהֹ֙ ּוִמָגַרת ֵביָת֔ ם ְוִנַצְלֶתִ֖ ֶכ֔
ִים:  ִמְצָרִֽ

 

 

 

 

 

 


