
ה"ב
יב, הה"ב

"קש לתבןלקשש"
לאסוף ערימות של קש בשביל הטיט

.מקוששים אותו–דבר שמתפזר מאד וקשה ללקט אותו "לקושש"

.מכריחים, מלחיצים, דוחקים= "אצים"יג, ה

דבר יום  "
"ביומו

,לסיים כל יום אותה מכסה של לבניםי"בנהנוגשים דחקו את -
._________________________ כאשר , כפי שהיה קודם



ה"ב
יד, הה"ב

"ויוכו שוטרי בני ישראל"
__________משום שריחמו על אחיהם ולא , י הנוגשים"השוטרים הוכו ע
,השוטרים נבחרו להיות מהסנהדרין–כשהגיע הזמן –בזכות מעשה זה 

.וקיבלו רוח הקודש



ה"ב
טז, הה"ב

"ולבנים אומרים לנו עשו"
על כך שדורשים מהעם להכין את אותה  היתהעיקר התרעומת  של השוטרים 

.כאשר היה מסופק לנו תבן, כמות לבנים כמקודם

"נרפים אתם נרפים"יז, ה

–וחוזר על טענתו שגרמה לו להכביד את העבודה י"עמפרעה כועס על : ספורנו
.וריבוי העבודה הוא כדי לזרזם לעבוד, נרפים ועצלים מהעבודהי"בנ



ה"ב
יח, הה"ב

"ותכן לבנים תתנו"
למרות שתבן  , יצטרכו להמשיך לתת אותו מספר לבניםי"שבנפרעה חוזר ואומר 
.לא יינתן להם יותר

"אותםי"בנויראו שוטרי "יט, ה
ידם-הכוונה שראו את היהודים המוכים על

"ברע"
.'לא תגרעו מלבניכם'משום הצרה של , ראו את היהודים כשרע להם



ה"ב
כ, הה"ב

"ויפגעו"
את משה ואהרן בדרך היו אנשים פשוטים , זאת אומרת פגשו', פגעו'האנשים ש

.מבין השוטרים
"ניצבים"

.מבין האנשים שפגשו את משה ואהרן היו גם דתן ואבירם
וכל מקום שמדובר בו על  ', ניצים'שהיא מלשון ' ניצבים'אנו למדים זאת מהמילה 

.דתן ואבירם היו בו–' ניצים'



ה"ב
כב, הה"ב

"לעם הזההרעותהלמה "
,מה אכפת לך מה הן הסיבות שלי', ואם יאמר לו ה. 'למה'משה שואל 

.לשליחות כזואותועדיין משה מתלונן למה בחרו 



ה"ב
א, וה"ב

..."עתה תראה"
את הגאולה  –כ "אחאבל , נגאלים ממצריםי"שבנמשה יראה ' עתה'שהדיוק הוא 

למה 'הסיבה לכך היא שמשה שאל . הוא לא יראה–י "השלמה של ביאתם לא
.'הרעותה

בכחי"עמשיכריח את פרעה לשלח את ' מדבר על היד החזקה של ה
"כי ביד חזקה ישלחם"

"וביד חזקה יגרשם מארצו"
,  לצאת מהר ממצריםי"בנשיכריח את , מדבר על היד החזקה של פרעה

.עוד לפני שהצידה לדרך תהיה מוכנה



ה"ב
פירוש שלה"ב

'כלי יקר'

:  בסוף פרשת שמות" כלי יקר"ה
כי מהידוע שכך היא המידה שבכל יום סמוך לעלות השחר החושך "

כי כל דבר  ... כ אור השחר בוקע ועולה"מחשיך יותר מן חשכת הלילה ואח
טבעי המרגיש שבא כנגדו איזו דבר הפכי לו הרוצה לבטל מציאותו אז 

..."  הוא מתחזק ביותר כנגד מתנגדו

..כיוםחשובים להבנת הקשיים בגאולתנו הדברים 
____________________: במילים שלי



ה"ב
שאלותה"ב

?ומדוע הוא לא הגיע? מי היה אמור לבוא עם משה ואהרן לארמון1)
?מה ענה פרעה לדברי משה ואהרן2)
?כיצד הוכבדה העבודה על העם בעקבות בקשת משה ואהרן3)
?כיצד פעלו השוטרים כאשר הוכבדה העבודה על העם4)
?למה זכו השוטרים בזכות מסירות הנפש שלהם5)
'?הרעותהלמה 'מה מלמד אותנו משה בצעקה 6)


