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 באפרשת 

ְקָרא ַפְרֹעה ֶאל ְבדּו ֶאתֹמֶשה, -ַויִּ  ה'  ַויֹאֶמר ְלכּו עִּ

  ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם, יָֻצג:

ָמכֶ -ַגם  (שמות י,כד) םַטְפֶכם, ֵיֵלְך עִּ

י ּתֹוְך ַעמִּ ְקָרא ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה, ַויֹאֶמר קּומּו ְצאּו מִּ ַאֶּתם, -ַגם--ַויִּ

ְבדּו-ַגם ְשָרֵאל; ּוְלכּו עִּ  )שמות יב, לא( .ְכַדֶבְרֶכם ה'-ֶאת ְבֵני יִּ

 

 טסימן ימדרש אגדה )בובר( שמות פרשת בא 

ה ּוְלַאֲהֹרן.  ְקָרא ְלֹמשֶׁ , והיו בניהם  היה הולך וקורא בלילה בכל שוק ושוק ואומר היכן הוא משה והיכן הוא דר  ַויִּ

של ישראל משחקין בו, ואומרים לו פרעה להיכן אתה הולך, והוא אומר להם למשה אני מבקש, והם אומרים  

י.  מר לו לו כאן הוא דר ומשחקים בו. עד שעמד עליו ]א ּתֹוְך ַעמִּ  פרעה[ קּומּו ְצאּו מִּ

 

זה מתחיל בגזרה וכחים הילדים. ק של פרעה בעם ישראל בפרשת שמות נהמאב כבר מתחילת

התוכניות של פרעה משתבשות . חר כך בהשלכה ליאורה, ואהאכזרית להרוג את הבנים בליד

של ישראל זוכה מילדות ומושיעם  גדלת אותו,לוקחת אליה את משה ומכאשר בתו, בת פרעה, 

ים למנהיג הוא היכולת לנהל משא ומתן מוצלח.  ישורים הנחוצאחד הכלחינוך הטוב ביותר. 

הטף האם  –ו"מ היות נוכחים בתוך המהילדים ממשיכים לן עם פרעה משה ואהרובמפגשים של 

 את ה' במדבר? לעבודישאר במצרים, האם הטף יצא 

ם,  לפני מכת בכורות פרעה אומר למשה ואהרון: בסדר כֶ -גַּ ֶכם, ֵיֵלְך ִעמָּ פְּ קש שהצאן ישאר , ומתעםטַּ

 במצרים. 

בבוקר. עוד תהיה מכת  מחר  ממצרים אים יוצ  –מרגע זה פושטת השמועה בקרב בני ישראל 

בכורות, אבל במשא ומתן כבר יש הכרעה. בהמות וצאן זה רק עוד כמה פרטים טכניים, העיקר  

הטף, התינוקות, שהיו בלב המאבק של פרעה בבני ישראל יצאו וידם על העליונה.    הילדים,  –הושג  

כוונתו באיסור האם באמת פרעה חשב שבני ישראל ילכו לעבוד את ה' ללא הטף? הוא ידע שלא. 

יאת הילדים ממצרים היה כדי להחזיק את הוריהם במצרים, ולמנוע מהם לעבוד את  הראשוני על יצ

דים שנצלו  על כן ילדי בני ישראל אל הולכים לישון בלילה של מכת בכורות, אלא חוגגים. הילה'. 
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על הרעיון הזה חשבתי פרעה יודעים שהם אוטוטו יוצאים אל ארץ החיים. מגזרות המוות של 

 . מא שמדגיש את תעלוליהם ושמחתם של ילדי בני ישראלבעצמי בעקבות מדרש תנחו

ִמילאחר מכת בכורות אומר פרעה למשה ואהרון   אּו ִמּתֹוְך עַּ ם. ומוסיף  קּומּו צְּ ם-גַּ ֶּתם, גַּ ֵאל-אַּ רָּ ֵני ִישְּ  בְּ

ובות  ברח)והמתרוצץ( שראל הטף המטופף בני י "גם אתם"? אולי אלו ילדי . מי הם )שמות יב, לא(

 . מצריים בין משה ואהרון לפרעה

אלו אותי מה ההבדל בין שיעורי התורה שאני מלמדת בבית אבות לשיעורי התורה שאני פעם ש

מעט את אותו הדבר, מלמדת כ אניבוצות בשתי הק. עניתי שאת הילדים בבית הכנסתמלמדת 

ים ערכו את דות כן. השבוע הילבקבוצת הילדים אנחנו לא מדברים על המוות ובבית האבאבל ש

ם. תמונת השולחן עוסקת במכת גם למדו את הרשה ובחרו את הנושא בעצמהשולחן בעצמם ו

בעולם, ולא  בכורות, במוות של הילדים הבכורות ובבהמות במתות. ילדים יודעים שיש מוות 

 (.)ונושא ת לכל חפץעלכל זמן וי. מילדי השכלתמפחדים לעסוק בו. 

ומה השגנו  זכר בתעלולי ילדות. נספר הורים לילדים וילדים להורים, מה עשינו,  ליד שולחן השבת נ

 עלול.בת

 גאולה, מגילי והמשפחהשבת שלום ו
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