מאוצר מדרשי חז"ל
ליקט וערך  :עזרא מרום

 .1אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שברח משה מפני פרעה נעשו כל אנשי מצרים
בעלי מומין :מהם חרשים ,מהם אילמים ומהם סומים.
אמר פרעה לאילמים  :היכן משה? ולא היו מדברים ,שאל את החירשים ולא היו שומעים
שאל את הסומים ואמרו לו לא יכולנו לראותו .על ידי כך יכל משה למלט את נפשו מידי פרעה
שנאמר " :ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין" .הוא אשר אמר הקב"ה למשה כשדיבר
על ליבו להיות שלוחו ולדבר עם פרעה  ":מי שם פה לאדם או מי ישום אילם או חירש או פיקח
או עיוור שם שברחת מפני פרעה עזרתי לך בזה שהיטלתי מום במצרים ,וכאן אין אני עומד לך ?

" .2ויגדל משה ויצא אל אחיו" .מה היתה גדולתו של משה שיצא אל אחיו העבדים ולא
התנכר להם ? אמר פרעה למשה :בין אם הינך רוצה ובין אם אינך רוצה בן בתי אתה ולכן
כל גדולה שאתה רוצה-קח לך ! .אמר לו משה מבקש אני ולהיות ממונה על בעלי המלאכה שלך.
משה התכוון לראות בשעבודם של בני ישראל ולכן זכה לגדולה שנאמר " ויגדל משה ויצא אל
אחיו וירא בסבלותם" .מה ראה משה? רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר על כך:
" ראה משה שהמצרים נותנים משא כבד על קטן ומשא קל על גדול ,משא איש על אישה ומשא
אישה על איש ,משא זקן על בחור ומשא בחור על זקן .היה משה מניח את שומרי ראשו ןהולך
ומיקל על סבל אחיו העבדים ועושה כאילו הוא מסייע לפרעה .היה משה בוכה ואומר מי יתן מותי
תחתיכם  ,והיה מסייע לכל אחד בכתיפו .אמר לו הקב"ה :אתה הינחת עסקיך והלכת לראות
בצערם של ישראל ונהגת בהם מנהג אחים,חייך שאני מניח את העליונים ואת התחתונים (כלומר
אני מתפנה מכל עניני השמים והארץ ואדבר עמך ! דבר אחר" :וירא בסבלותם" .ראה שאין
להם מנוחה .הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם לא ינוח יום אחד בשבוע-ימות ,ואתה לא נותן
מנוחה לעבדיך .אמר לו פרעה :לך ועשה להם כדבריך .הלך משה ותיקן להם את יום השבת כיום
מנוחה.
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