משה בתיבה – שתי אמהות – שני מבטים
רבקה בש
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שמות פרק ב
לשה יְ ָר ִחים:
ַת ְצ ְפנֵּהּו ְש ָ
ַת ֶרא אֹתֹו ִכי טֹוב הּוא ו ִ
ַת ֶלד ֵּבן ו ֵּ
ַת ַהר ָה ִא ָשה ו ֵּ
(ב) ו ַ
ַת ֶשם
ֶלד ו ָ
ַת ֶשם ָבּה ֶאת ַהי ֶ
ָפת ו ָ
ּובז ֶ
ַת ְח ְמ ָרה ַב ֵּח ָמר ַ
ַת ַקח לֹו ֵּת ַבת ג ֶֹמא ו ַ
ָכ ָלה עֹוד ַה ְצ ִפינֹו ו ִ
(ג) וְ לֹא י ְ
ַבּסּוף ַעל ְש ַפת ַהיְ אֹר:
יה ה ְֹלכֹת ַעל
ַת ֶרד ַבת ַפ ְרעֹה ִל ְרחֹץ ַעל ַהיְ אֹר וְ ַנ ֲער ֶֹת ָ
ֵּע ֶשה לֹו( :ה) ו ֵּ
ַת ַת ַצב ֲאחֹתֹו ֵּמ ָרחֹק ְל ֵּד ָעה ַמה י ָ
(ד) ו ֵּ
ַת ָק ֶח ָה:
ַת ְש ַלח ֶאת ֲא ָמ ָתּה ו ִ
תֹוך ַהּסּוף ו ִ
ַת ֶרא ֶאת ַה ֵּת ָבה ְב ְ
יַד ַהיְ אֹר ו ֵּ
ַל ֵּדי ָה ִע ְב ִרים זֶה:
ֹאמר ִמי ְ
ַת ְחמֹל ָע ָליו ַות ֶ
ַער ב ֶֹכה ו ַ
ֶלד וְ ִהנֵּה נ ַ
ַת ְר ֵּאהּו ֶאת ַהי ֶ
ַת ְפ ַתח ו ִ
(ו) ו ִ
רש"י לשמות ב'6
ותפתח ותראהו  -את מי ראתה הילד זהו פשוטו ומדרשו(סוטה יב,ב) שראתה עמו שכינה  .והנה
נער בכה  -קולו כנער:

3

סוטה יב:ב
תפתח ותראהו את הילד ותרא מיבעי ליה א"ר יוסי ברבי חנינא שראתה שכינה עמו והנה נער בכה
קרי ליה ילד וקרי ליה נער תנא הוא ילד וקולו כנער דברי רבי יהודה

4

רשב"ם לשמות ב'6
(ו) ותפתח ותראהו את הילד  -המפרש שראתה את הילד טועה הוא .וכי מי אינו יודע שאם פתחה
את התיבה שתראה את הילד .אלא כך פירושו פתחה את התיבה והביטה בילד אם זכר אם נקבה
וראתה כי נער הוא .כלומר זה הילד זכר ולא נקבה וראתה בזכרותו שהוא מהול ולכך נטמן ואינו
אסופי שאם היה בת יש לומר אסופי הוא וכן מצינו כתוב(שופטים יג ")8,מה נעשה לנער היולד".
ביום הולדו קרוי נער:
והנה נער בוכה ותחמול עליו וגו'  -לפי שהיה בוכה לכך ותחמול עליו ולפי שראתהו נער זכר מהול
אמרה מילדי העברים זה .ודוגמא לזו "ולחנה יתן מנה אחת אפים" .חלק בחור ולמה כי את חנה
אהב .לכך נתן לה אפים מקערה שלפניו וא"כ למה מנה אחת כי ה' סגר רחמה אבל לפנינה ולכל
בנותיה ובניה נתן מנות הרבה כי בנים רבים היו לה .ותראהו את הילד והנה
הוא נער בוכה:
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רשב"ם שמות ב'6
ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו  -המפרש לפי שראתהו שטוב הוא הטמינתהו שקר הוא שכל
הוולדות אמותן מרחמות עליהן א"כ צריך לפרש ותרא כמו וירא אלהים את כל אשר עשה והנה
טוב מאד .הסתכל והביט כל מעשיו וכל פעולותיו שעשה אם יש לתקן שום דבר בהם והנה כולם
יפים ומתוקנים אך כאן לפי שמשה נולד לסוף ששה חדשים כמו שמצינו בשמואל שנולד לתקופת
הימים שני תקופות ושני ימים .ולפיכך יכלה להצפינו שלשה חדשים שהמצריים היו מבקרים
למעוברות לסוף תשעה חדשים לכן נסתכלה בו בשעת לידה אם הוא נפל ולא תטרח בהטמנתו
וראתהו כי טוב ויפה הוא כי גמרו סימניו שערו וציפורניו כמו ששנינו ביבמות וידעה שהוא בר
קיימא ותצפנהו שלשה ירחים עד סוף ט' ירחים שהוא זמן לידת רוב נשים וכשבאו לבודקה אמרה
להם נפל היה או השליכוהו המצריים ביאור:
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רש"י לשמות ב'2
(ב) כי טוב הוא  -כשנולד נתמלא הבית כולו אורה (סוטה שם):
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סוטה י'ב ע'ב
"ותרא אותו כי טוב הוא",
תכמים אומרים :בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור.
כתיב הכא ":ותרא אותו כי טוב הוא".
וכתיב התם ":וירא אלוקים את האור כי טוב".
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בראשית פרק א4,
"וירא אלוקים את האור כי טוב"...
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רבי יוסף קארו [מתוך פירושו לשמואל א א']17
דע לך כשנכתבה הנבואה שלמה נכתבה עם פתרונה וכל הצורך ,שלא יכשלו בה דורות
הבאים ,וממקומו אין חסד כלום ,ואין צריך להביא ראיה ממקום אחר ולא מדרש כי תורה
תמימה נתנה ,תמימה נכתבה ,ולא תחסר כל בה ,ומדרש חכמינו כדי להגדיל תורה ויאדיר.
אבל כל מי שאינו יודע פשוטו של מקרא ונוטה לו אחר מדרשו של דבר דומה לזה ששטפתהו
שבולת הנהר ומעמקי מים מציפין ,ואוחז כל אשר יעלה בידו להינצל ,ואלו שם לבו אל דבר
ה' היה חוקר אחר פשר דבר ופשוטו ומוצא.
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