
   גדילת משה להנהגהפרק ב שמותפרשת    

 אֹתֹו ַוֵּתֶרא; ֵּבןַוֵּתֶלד ,  ָהִאָּׁשהַוַּתַהר ב  .ֵלִוי-ַּבת-ֶאת, ַוִּיַּקח; ִמֵּבית ֵלִוי,  ִאיׁשַוֵּיֶלְך א

לֹו ֵּתַבת - ַוִּתַּקח,ַהְּצִפינֹו, עֹודָיְכָלה -ְולֹא ג  . ְׁשלָֹׁשה ְיָרִחיםַוִּתְצְּפֵנהּו, הּואטֹוב -ִּכי

        .ְׂשַפת ַהְיאֹר-ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל, ַהֶּיֶלד- ָּבּה ֶאתַוָּתֶׂשם; ַוַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת, ּגֶֹמא

, ַהְיאֹר-ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל- ַּבתַוֵּתֶרד ה  .ֵּיָעֶׂשה לֹו-ַמה, ְלֵדָעה, ֵמָרחֹק,  ֲאחֹתֹוַוֵּתַתַּצב ד

ֲאָמָתּה -ֶאתַוִּתְׁשַלח , ַהֵּתָבה ְּבתֹוְך ַהּסּוף- ֶאתַוֵּתֶרא; ַיד ַהְיאֹר- ַעלהְֹלכֹתיָה ְוַנֲערֶֹת

, ַוּתֹאֶמר-ַוַּתְחמֹל ָעָליו;  ּבֶֹכהַנַער-ְוִהֵּנה, ַהֶּיֶלד-ֶאת ַוִּתְרֵאהּו ַוִּתְפַּתח ו  .ַוִּתָּקֶחָה

 ְוָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ַהֵאֵלְך, ַּפְרעֹה-תַּב-ֶאל,  ֲאחֹתֹוַוּתֹאֶמר ז  . ֶזהָהִעְבִרים ִמַּיְלֵדי

, ַוֵּתֶלְך; ֵלִכי, ַּפְרעֹה-ָלּה ַּבת-ַוּתֹאֶמר ח  .ַהָּיֶלד-ֶאת, ְוֵתיִנק ָלְך; ִמן ָהִעְבִרּיֹת, ֵמיֶנֶקת

ה  ַהֶּזַהֶּיֶלד-ֵהיִליִכי ֶאת , ַּפְרעֹה- ָלּה ַּבתַוּתֹאֶמר ט  .ַהָּיֶלדֵאם -ֶאת, ַוִּתְקָרא, ָהַעְלָמה

 ,ַהֶּיֶלד ַוִּיְגַּדל י .ַוְּתִניֵקהּו, ַהֶּיֶלדַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ; ְׂשָכֵרְך-ֶאֵּתן ֶאתַוֲאִני, ְוֵהיִנִקהּו ִלי

ַהַּמִים -ִּכי ִמן, ַוּתֹאֶמר, מֶֹׁשה, ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו; ְלֵבן, ָלּה-ַוְיִהי,ַּפְרעֹה- ְלַבתַוְּתִבֵאהּו

 ַוַּיְרא; ְּבִסְבלָֹתם, ַוַּיְרא, ֶאָחיו- ַוֵּיֵצא ֶאלמֶֹׁשה ַוִּיְגַּדל ,ִמים ָהֵהם ַּבָּיַוְיִהי יא  .ְמִׁשיִתהּו

-ֶאת, ַוַּיְך;  ִּכי ֵאין ִאיׁשַוַּיְרא,  ּכֹה ָוכֹהַוִּיֶפן יב  .ִעְבִרי ֵמֶאָחיו- ִאיׁשַמֶּכה,  ִמְצִריִאיׁש

;  ִנִּציםִעְבִריםֲאָנִׁשים -ְוִהֵּנה ְׁשֵני, ֵּׁשִני ַּבּיֹום ַהַוֵּיֵצא יג  .ַּבחֹול, ַוִּיְטְמֵנהּו, ַהִּמְצִרי

ַהְלָהְרֵגִני -ָעֵלינּו, ַׂשר ְוׁשֵֹפט ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַוּיֹאֶמר יד  .ֵרֶעָך, ָלָּמה ַתֶּכה, ָלָרָׁשע, ַוּיֹאֶמר

                 .ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר,  מֶֹׁשה ַוּיֹאַמרַוִּייָרא; ַהִּמְצִרי-ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת, ַאָּתה אֵֹמר

 , מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹהַוִּיְבַרח; מֶֹׁשה-ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת, ַהָּדָבר ַהֶּזה- ַּפְרעֹה ֶאתַוִּיְׁשַמע טו

, ִּתְדֶלָנה ַוַוָּתבֹאָנה; ֶׁשַבע ָּבנֹות,  ִמְדָיןּוְלכֵֹהן טז  .ַהְּבֵאר-ַעלַוֵּיֶׁשב ִמְדָין -ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ

ַוָּיָקם ; ַוְיָגְרׁשּום,  ָהרִֹעיםַוָּיבֹאּו יז  .ֲאִביֶהןצֹאן , ְלַהְׁשקֹות, ָהְרָהִטים-ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת

ַמּדּוַע , ַוּיֹאֶמר; ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן-ֶאל, ַוָּתבֹאָנה יח    .צֹאָנם-ַוַּיְׁשְק ֶאת,  ַוּיֹוִׁשָעןמֶֹׁשה

, ָּדלֹה ָדָלה ָלנּו-ְוַגם;  ָהרִֹעיםִמַּיד ִהִּציָלנּו, ִאיׁש ִמְצִרי-ּתֹאַמְרָןַו יט  .ַהּיֹוםִמַהְרֶּתן ּבֹא 

ִקְרֶאן לֹו , ָהִאיׁש-ֶאתָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ; ְוַאּיֹו, ְּבנָֹתיו- ֶאלַוּיֹאֶמר כ  .ַהּצֹאן-ַוַּיְׁשְק ֶאת

             .ְלמֶֹׁשה, ִצּפָֹרה ִבּתֹו-ֵּתן ֶאתַוִּי; ָהִאיׁש-ָלֶׁשֶבת ֶאת, מֶֹׁשה ַוּיֹוֶאל כא  .ְויֹאַכל ָלֶחם

  .ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה, ֵּגר ָהִייִתי-ָאַמרִּכי : ְׁשמֹו ֵּגְרׁשֹם-ַוִּיְקָרא ֶאת, ֵּבן ַוֵּתֶלד כב

 ,ָהֲעבָֹדה-ִיְׂשָרֵאל ִמן- ְבֵניַוֵּיָאְנחּו,  ֶמֶלְך ִמְצַרִיםַוָּיָמת,  ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהםַוְיִהי כג

; ַנֲאָקָתם-ֶאת, לִֹהים- ֱאַוִּיְׁשַמע כד .ָהֲעבָֹדה-ִמן, לִֹהים-ָהֱא-ֶאלַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ; ַוִּיְזָעקּו

, לִֹהים- ֱאַוַּיְרא כה  .ַיֲעקֹב-ְוֶאתִיְצָחק -ַאְבָרָהם ֶאת-ֶאת, ְּבִריתֹו-לִֹהים ֶאת-ַוִּיְזּכֹר ֱא

   .לִֹהים-ֱא, ַוֵּיַדע; ִיְׂשָרֵאלְּבֵני -ֶאת
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Shemot - 
 
One fascinating story that we find in Parashat Shemot describes Moshe's 
maturation and development into a leader. Note the parallel ideas and phrases 
that surround the passage describing Moshe going out to see his brothers, the 
Hebrew slaves, at work.  
 
The color-coded parallel words and phrases emphasize a process of: 
 

Hiding someone 
Being discovered 
Finding a protected place   
A show of mercy 
Being fed 

 
While the first half of the chapter describes Moshe as a child who is protected 
and saved, the second half shows him as an adult protecting others. 
 
What might the Torah be teaching us in juxtaposing two periods in Moshe's life 
in this way? 
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