לפרשת שמות ()1
א .ספר שמות ,המתאר לידתו של עם ישראל ,פותח בניסיון להשמידו .פרעה חושש מן הגברים
העבריים ומצווה להרוג את כל הבנים הנולדים .מי שיכולות לו הן דווקא הנשים :פועה ושפרה ,יוכבד
ומרים ,ובתו שלו.

ב( .ה) וַתֵּ רֶ ד בַ ת ַפ ְרעֹ ה לִ ְרחֹ ץ עַ ל הַ יְאֹ ר וְ ַנ ֲערֹתֶ יהָ הֹלְ ֹכת עַ ל יַד הַ יְאֹ ר וַתֵּ ֶרא אֶ ת הַ תֵּ בָ ה בְ תוְֹך הַ ּסּוף וַתִ ְשלַח אֶ ת אֲמָ תָ ּה
וַתִ קָ חֶ הָ ( :ו) וַתִ פְ תַ ח וַתִ ְראֵּ הּו אֶ ת הַ ֶילֶד וְ הִ נֵּה נַעַ ר ֹבכֶה וַתַ חְ מֹ ל עָ לָיו וַתֹ אמֶ ר ִמיַלְ ֵּדי הָ עִ בְ ִרים זֶה( :ז) וַתֹ אמֶ ר אֲחֹ ת ֹו
אֶ ל בַ ת ַפ ְרעֹ ה הַ אֵּ לְֵּך וְ קָ רָ אתִ י לְָך אִ שָ ה מֵּ ינֶקֶ ת מִ ן הָ עִ בְ ִריֹת וְ תֵּ ינִק לְָך אֶ ת הַ ָילֶד( :ח) וַתֹ אמֶ ר לָּה בַ ת ַפ ְרעֹ ה לֵּכִ י וַתֵּ לְֶך
הָ עַ לְ מָ ה וַתִ ְקרָ א אֶ ת אֵּ ם הַ ָילֶד( :ט) וַתֹ אמֶ ר לָּה בַ ת ַפ ְרעֹ ה הֵּ ילִ יכִ י אֶ ת הַ ֶילֶד הַ זֶה וְ הֵּ ינ ִִקהּו לִ י ַו ֲאנִי אֶ תֵּ ן אֶ ת ְשכ ֵָּרְך
וַתִ קַ ח הָ אִ שָ ה הַ ֶילֶד וַתְ נִיקֵּ הּו( :י) וַיִ גְ דַ ל הַ ֶילֶד וַתְ בִ אֵּ הּו לְ בַ ת ַפ ְרעֹ ה ַויְהִ י לָּה לְ בֵּ ן וַתִ ְק ָרא ְשמ ֹו מֹ שֶ ה וַתֹ אמֶ ר כִ י ִמן
הַ מַ יִם מְ שִ יתִ הּו[ :שמות ב]10 - 5 ,
ג .בכיו של התינוק מעלים מבת פרעה את היותו בן אויבים .מבעד לדמעותיו היא מצליחה לראות את
האנושי שבו .לבה פתוח וידה מושטת אל אדם אחר ,הזקוק להגנה .מי ייתן ונלמד ממנה גם אנחנו.
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