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א הו א ִהנ ֵּה ַמח ְוָרֲאךָ  ִלְקָראֶתךָ  ֹיצֵּ וֹ  ְוש ָ ִלב   :ב ְ
 

ְקָרא )שמות ג,ד(משה רבנו מתוודע לקב"ה במעמד הסנה,  ים ֵאָליו ... ַוי ִּ ֹוךְ  ֱאלֹהִּ ת  ֶנה מִּ  ַהס ְ

ה ַוי ֹאֶמר ֶ ה מֹש  ֶ י ַוי ֹאֶמר מֹש  נִּ נ ֵ נבחר להיות מושיען של ישראל, ולמרות הגילוי משה רבנו  :הִּ

ה ַוי ֹאֶמר {יא} ...(מסיבות שונות)ת לשליחות והמעמד של הסנה, משה רבנו לא שש לצא ֶ  ֶאל מֹש 

ים י ָהֱאלֹהִּ י מִּ י ָאנֹכִּ ְרעֹה ֶאל ֵאֵלךְ  כ ִּ ַ י פ  יא ְוכִּ ֵני ֶאת אֹוצִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ם יִּ ְצָריִּ מ ִּ  ובהמשך..  :מִּ

ַלח ֲאדָֹני יב ִּ  ַוי ֹאֶמר {יג} ְ ַיד ָנא ש  ָלח ב ְ ְ ש   :ת ִּ
 

כאשר אדם מגיע לראיון עבודה והוא פוגש מועמדים נוספים שהוא לא מכיר, הוא מתחיל 
 "קטן עליו.."ומי  "מאיים עליו"המועמדים, ומקטלג אותם, מי נראה לו לסרוק את שאר 

 אחרי דקות ספורות של "היכרות", הוא מגיע למסקנות והערכות מצדו... 
 

 ומה קורה כאשר יש התמודדות בין אנשים שמכירים אחד את השני על אותו תפקיד ?! 
 .. ועוד... ועוד...לשון הרע, תככים, מזימות, עקיצות בלשון המעטה.. וואו.. ו

 

, אחת התכונות הנעלות ביותר שאדם יכול לפתח לעצמו, היא לשמוח בשמחת האחר
חשקת בו... אתה שגם כאשר הוא זכה בתפקיד  ,לו ישובמיוחד  גם כאשר לך אין את מה ש

 נדירה בכלל...  גם לצערנוזו תכונה נדירה ביופיה... ו
 

 את  הקב"ה לא מוותר למשה רבנו על השליחות, אבל מצרף לו לעזר                                
 ית של אהרון, למרות אהרון אחיו. כאן הקב"ה מעיד על התכונה העילא                                
 שאהרון הוא האח גדול של משה, למרות שאהרון הוא זה שהיה                                 
 במצרים בין העברים בזמן שמשה גדל בארמון פרעה, והיה מלך בכוש...                                 
                                 

        מקנטר, למה משה קיבל את התפקיד ?! נהפוך הוא... אהרון אינו                                 
נ ֵה                                      ְקָראֶתךָ  יֵֹצא הו א הִּ ַמח ְוָרֲאךָ  לִּ וֹ  ְוש ָ ב  לִּ  שמחה שלמה ואמתית  – ב ְ

 יו נתמנה לתפקיד..מעומק הלב יש לאהרון בראותו שמשה אח                                
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 העניבה משוכת
 אתר חב"ד

 

 לזיכוי שעות כמה שישי יום מדי להקדיש נהג, המרכזית ד"חב ישיבת תלמיד אז, חיים
 תלמידי כל כמו, לישיבה חבריו כל. חיים רק שלא, היא האמת. תפילין במצוות יהודים
 .כזו לפעילות שישי ימי של הצהריים-אחר שעות את מקדישים, כולו בעולם ד"חב ישיבות

  
 משרדים של בשורה עותבקבי ביקרו שם, למנהטן לנסוע נהגו לצוות ועמיתיו חיים

 היה. עביר בלתי" קרחון"ב נתקלו אחד במקום אבל. יפה להיענות זכו, כלל בדרך. יוקרתיים
 אלו. אליהם שעו ולא עסוקים עצמם הראו שלרוב, עובדים עתיר, יהודי דין-עורכי משרד זה
 .המשרד מנהל מצד סימפטי לא מאוד ליחס זכו – תפילין להניח מעוניינים היו שכן
 .המשרד את לפקוד המשיכו הם שישי יום מדי, ונכנעו לא הבחורים לאב

  
 אל פנה, ליעדם אותם שתוביל התחתית לרכבת ממתינים וחבריו חיים בעוד, אחד שישי יום
  "נפלא עליך שתעמוד, שחורה עניבה לי יש, אדוני: "טיפוסי מקסיקני, רוכל חיים

. המקסיקני התעקש!", לא! " לא יבותענ אוהב לא אני. "קצרות חיים השיב "תודה, לא"
. הנחה לך אעשה, הנה. עניבה צריך כשלך לבנה חולצה עם חשוב אדם. עניבה צריך אתה"

 עוד המטריד שהרוכל, וחבריו חיים ראו ."בלבד בחמישה דולר שבעה ששווה עניבה קח
 חדא כל לנדב החליטו הם. עניבה ממנו יקנו לא אם, הבאה הרכבת על עמם לעלות מסוגל
 .ידיים החליפו והכסף והעניבה, למשימה שניים או דולר

  
", אדוני. "נגמר לא זה אבל. כך כל טורדני ביצור נתקל לא זמן הרבה. לרווחה נשם חיים
 זה! העניבה את ללבוש חייב באמת אתה. סתם לך מכרתי לא, "חיים אל המקסיקני קרב
 את מידיו שלף רוכל ואותו, מפיו הגה להוציא הספיק לא חיים ".טוב להיראות לך יגרום
 . צווארו סביב אותה לכרוך והחל העניבה

 

 הם. המהולל הדין-עורכי משרד – האחרון ליעדההקבוצה  הגיעהבימי שישי  שבוע כמדי
 שכן עובדים בידי יהודי עלון להותיר כדי לפחות, בוהק שיש המרוצף הקבלה לחדר נכנסו
 .שאלם?", רוצים אתם מה? אתם מי. "הבוס יעהופ רגע בן אך. אליהם להתייחס מוכנים

 לראות באנו,  "בתמימות להשיב חיים החליט", מליובאוויטש הרבי של תלמידים אנחנו"
 .הגירוש-צו יגיע, שיער הוא, עכשיו". תפילין להניח שרוצים יהודים כאן יש אם

 

 בתוך". רייאח בוא, אתה: "ואמר חיים על הצביע, בדומייה רגע עליהם הביט המנהל אולם
 חלץ כאשר".  תפילין להניח רוצה אני" - האיש אליו פנה, הסגורה הדלת מאחורי, המשרד
  ?" לי קרה מה לדעת רוצה בטח אתה"אמר לחיים,  התפילין רצועות את מעליו הדין-עורך
. גדולים משפטים בכמה שלנו המשרד הפסיד לאחרונה. כך אז. "עמוקות נאנח האיש

 ולא לעזרה זקוק חשתי. ישע-חסר לגביהן שהרגשתי, אישיות בעיות אצלי נולדו, במקביל
 .ממני לו אכפת שבאמת מישהו חיפשתי. לפנות למי ידעתי

  
 מראה. הרבי של תמונתו עם, פה שהשארתם הכרטיסים אחד את לראות לי יצא אתמול"

 הכתובת היא דתית אישיות שאולי, לחשוב התחלתי. רושם עליי עשה ההדורות הפנים
 חייך הרבי .הרבי בחלומי הופיע ואז, מחשבות אחוז לישון נשכבתי, הביתה הגעתי, שביליב

 לסייע יכול הוא אם, הרבי את שאלתי. מרוממת בתחושה מוצף חשתי ואני זוהר חיוך אליי
 ..."תפילין עם את תלמידיי  שישי יום כל לך שולח אני הרי: 'וענה לחייך המשיך, והרבי, לי

  
 מהם אחד אף. אותי דוחה שלהם המרושל הלבוש, 'להתפתל ניסיתי', רבי לאב. 'נבוכותי"

? עניבה רוצה אתה: 'לי אמר, פניו על מלטף חיוך אותו עם, הרבי!'.  עניבה לובש לא אפילו
 דמעה המנהל מחה", מבין אתה" .התעוררתי ואז'. עניבה עם מישהו יבוא הפעם. בסדר
 היה לא שזה הבנתי, עניבה עם לראשונה, ותךא כשראיתי. "עינו בזווית שבצבצה סוררת
 "...למציאות היטב התחבר החלום. חלום סתם

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 השעבוד במצרים
 

 , צמיח מהן ישועה לישראלמהקב"ה ו בני ישראלעל גזירות גוזר בשלבים פרעה 
 :הדבריםהשתלשלות את  הרב אליהו כי טובמבאר 

 
 הגזירה הראשונה:

 

גשים שיהיו דוחקים בעם והנ עלישראל את העבודה, לכן ציווה להרבות על עם פרעה ביקש 
ימו   {יא} -לבתיהם כדי שלא יוכלו לעסוק בפריה ורביה, שנאמר  וכך שהם לא יחזר ש ִּ  ָעָליו ַוי ָ

ֵרי ים ש ָ ס ִּ ֹתוֹ  ְלַמַען מִּ ְבלָֹתם ַענ  סִּ ֶבן ב ְ נֹות ָעֵרי ַוי ִּ ְסכ ְ ֹתם ֶאת ְלַפְרעֹה מִּ ִּ   :ַרַעְמֵסס ְוֶאת פ 
 

י )בראשית כב,יז(אמר הקב"ה, אני הבטחתי לאברהם וכנגד זה  ה ֲאָבֶרְכךָ  ָבֵרךְ  כ ִּ  ְוַהְרב ָ

ה ֶ כֹוְכֵבי ַזְרֲעךָ  ֶאת ַאְרב  ם כ ְ ַמיִּ ָ ר ְוַכחֹול ַהש   ֶ ַפת ַעל ֲאש  ם ש ְ ַרש   ַהי ָ ַער ֵאת ַזְרֲעךָ  ְויִּ ַ  :אְֹיָביו ש 

ר {יב}נאמר מיד   ?!  ואתה פרעה מנסה הפוך ֶ ו   ְוַכֲאש  ן אֹתוֹ  ְיַענ  ֵ ה כ  ֶ ְרב  ְפרֹץ ְוֵכן יִּ ֻקצו   יִּ ֵני ַוי ָ ְ פ   מִּ

ֵני ָרֵאל ב ְ ש ְ  ?התרבו בני ישראל כיצד ו - : יִּ
 

 הדור באותו שהיו צדקניות נשים בשכר - עוירא רב דרש )מסכת סוטה יא/ב(מספרת הגמרא 
 דגים להם מזמן ה''הקב ,מים לשאוב שהולכות בשעה איך ?(ו), ממצרים ישראל נגאלו

 של אחת ,קדירות שתי ושופתות ובאות .דגים ומחצה מים מחצה ,ושואבות בכדיהן קטנים
 ם,אות וסכות ם,אות ומרחיצות לשדה בעליהן אצל ומוליכות ,דגים של ואחת חמין

)מצודת ציון  שפתים בין )אישה לבעלה(ם לה ונזקקות םאות ומשקות םאות ומאכילות

( יד-סח תהילים) שנאמר  הסיר( שפות כמו הקדרות ומושב עריכת מקום הואשפתיים,  –מבאר 

ם ן אִּ בו  כ ְ ְ ש  ין ת ִּ ֵ ם ב  יִּ ָ ַפת  ְ  שנאמר מצרים לביזת ישראל זכו ,שפתים בין תשכבון כרבש ש 

ְנֵפי )בהמשך אותו פסוק( ַ ה יֹוָנה כ  ָ ֶסף ֶנְחפ  ֶ יַרְקַרק ְוֶאְברֹוֶתיהָ  ַבכ   שמתעברות כיוןו ָחרו ץ, ב ִּ
  שנאמר ,התפוח תחת בשדה ויולדות הולכות מולדיהן זמן שמגיע ןוכיו ,לבתיהם באות

ַחת (ה-ח השירים שיר) ַ ו חַ  ת  פ  ַ יךָ  ַהת   מי ,מרום משמי )מלאך( שולח ה''והקבוגו'  עֹוַרְרת ִּ
 שנאמר ,הולד את שמשפרת זו כחיהשמטפל ומנקה את היולדות( ) אותן ומשפיר שמנקיר

י (ד-טז חזקאל)י ְך ב ְ י ו מֹוְלדֹוַתיִּ עִּ ְ ש  ם לֹא ֻרַחְצת ְ ְלמִּ ְך ו ְבַמיִּ ר ֵ ָ ת ש  ֶדת אָֹתְך לֹא ָכר ַ ֶ ֹום הו ל 

ְלת ְ  ָ ל לֹא ֻחת  ֵ  דבש של ואחד שמן של אחד ,עגולין שני להן ומלקט ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחת ְ ְוָהְחת 

ֵבהו    (יג-לב דברים) שנאמר ֳמֵתי ַעל ַיְרכ ִּ ָ נו בֹת ַוי ֹאַכל ָאֶרץ ב  ָדי ת ְ ֵקהו  וַ  ש ָ נִּ ַלע ְדַבש   י ֵ ֶ ס  ֶמן מִּ ֶ  ְוש 

יש    ,להורגן באין )היו המצרים יודעים שהנשים יולדות( מצרים בהן שמכירין וכיון  :צו ר ֵמַחְלמִּ
 גבן על וחורשין שוורים )המצרים( ומביאין . בקרקע ונבלעין נס )לתינוקות( להם ונעשה
ים (ג-קכט תהילים) שנאמר ִּ ו  חְֹרש  י ָחְרש  ב ִּ יָתם ַעל ג ַ יכו  ְלַמֲענִּ שהלכו כ) שהולכין לאחר .ֶהֱארִּ

ְרָבָבה  (ז-טז יחזקאל) שנאמר, השדה כעשב ויוצאין )התינוקות( מבצבצין היוהמצרים( 

יךְ  ֶדה ְנַתת ִּ ָ ֶצַמח ַהש    עדרים םבאי (היו קמים ו.. )וכשגדלו התינוקות שמתגדלין וכיון, וגו' כ ְ

יַות ִּ  )בהמשך הפסוק( שנאמר לבתיהן עדרים י ְרב ִּ לִּ ְגד ְ י ַות ִּ בֹאִּ ָ י ַות  ֲעדִּ ַ ים ב  )אל  תקרי אל ֲעָדיִּ

י תאמר( ֲעדִּ ַ ים ב   על ה''הקב וכשנגלה )לכן כאשר..(  עדרים בעדרי)אמור כך..(  אלא ֲעָדיִּ

:זֶ  (ב-טו שמות) שנאמר ,תחלה הכירוהו הם - הים י ַוֲארְֹמֶמְנהו  י ְוַאְנֵוהו  ֱאלֵֹהי ָאבִּ  ה ֵאלִּ
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 ה השניה:הגזיר
 

ָמה ָהָבה {י}אם נתבונן בפסוקים הקודמים נראה שהכתוב מדבר בהם בלשון יחיד.  ְתַחכ ְ  נִּ

ן לוֹ  ֶ ה פ  ֶ ְרב  י ְוָהָיה יִּ ְקֶראָנה כ ִּ ְלָחָמה תִּ ם ְונֹוַסף מִּ ְֹנֵאינו   ַעל הו א ג ַ ְלַחםוְ  ש  נו   נִּ ָ ן ְוָעָלה ב   מִּ

ימו   {יא}: ָהָאֶרץ ש ִּ ֵרי ָעָליו ַוי ָ ים ש ָ ס ִּ ֹתוֹ  ְלַמַען מִּ ְבלָֹתם ַענ  סִּ ֶבן ב ְ נֹות ָעֵרי ַוי ִּ ְסכ ְ  ֶאת ְלַפְרעֹה מִּ

ֹתם ִּ ר {יב}: ַרַעְמֵסס ְוֶאת פ  ֶ ו   ְוַכֲאש  ן אֹתוֹ  ְיַענ  ֵ ה כ  ֶ ְרב  ְפרֹץ ְוֵכן יִּ ֻקצו   יִּ ֵני ַוי ָ ְ פ  ֵני מִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ  :יִּ
 

דו  וַ { יג} -בשלב הבא אנו רואים  שהפסוקים מתחילים לדבר בלשון רבים  ֲעבִּ ם י ַ ְצַריִּ  ֶאת מִּ

ֵני ָרֵאל ב ְ ש ְ ָפֶרךְ  יִּ יֶהם ֶאת ַוְיָמְררו   {יד}: ב ְ ֲעבָֹדה ַחי ֵ ַ ה ב  ָ חֶֹמר ָקש  ים ב ְ ְלֵבנִּ  ֲעבָֹדה ו ְבָכל ו בִּ

ֶדה ָ ש   ַ ל ֵאת ב  ר ֲעבָֹדָתם כ ָ ֶ ָפֶרךְ  ָבֶהם ָעְבדו   ֲאש   :ב ְ
 

ני ישראל שהם ימנו אחראים העניין הוא, שעד השלב הזה  אמרו המצרים אנחנו ניתן לב
משלהם על ביצוע העבודות וככה גם ייגרם שיהיו סכסוכים ומחלוקות בניהם. אבל, בני 
ישראל היו מאוחדים ולא רק שלא רבו אחד עם השני אלא שהיו אחד מקל על משאו של 

 לכן נקראו בלשון יחיד. –חברו 
 

אים עליהם, ולא יהיו ואמר אם כך, נמנה עליהם מצריים שיהיו אחר ראה זאת פרעה
 סייםמאוגדים כקבוצה אחת. ונעשו ישראל הפקר למצרים, שכל מצרי שהיה רואה ישראל ש

וזהו   עבודות פרטיות אצלו בביתכל מיני , היה לוקח אותו ללכותהמ אצל את מלאכתו 
ֶדה ֲעבָֹדה ו ְבָכל - שנאמר ָ ש   ַ     .ב 

 

 נקרא שמה מרים על שם המרירות באותה תקופה נולדה מרים אחות אהרון ומשה, ולכן
יֶהם ֶאת ַוְיָמְררו   -שהייתה בבני ישראל על הכבדת העבודה  ֲעבָֹדה ַחי ֵ ַ ה ב  ָ  ..ָקש 

 

 הגזירה השלישית:
 

והנה  ,"בירת הכישוף העולמי"פרעה וחרטומיו היו מכשפים גדולים, וכידוע מצרים הייתה 
אחת נמצאת כל ארץ מצרים ובכף לילה אחד חולם פרעה ששתי כפות מאזניים לפניו, בכף 

 השניה טלה, והכף של הטלה הקטן מכריע את כל מצרים. 
 

לישיבה דחופה ושואל לפשר החלום. והוא  "מועצת המכשפים"בבוקר מכנס פרעה את 
 שיושיע אותם מהשעבוד.עתיד להיוולד בן לבני ישראל  –מקבל תשובה חד משמעית 

 ילדי העברים !!! להרוג את כלמיד מתקבלת ההחלטה הגורפת 
 

דֹת  }טו{פרעה מכנס את כל המיילדות,  ואיך עושים זאת ? ם ַלְמַיל ְ ְצַריִּ ַוי ֹאֶמר ֶמֶלְך מִּ

י ֹת ְברִּ  כל יום זוכים לישיבת צוות בארמון המלך... לכאורה זה נראה "נחמד" לא, ָהעִּ

ו ָעה:  -בשמותן  ואז הוא קורא לשתיים  ית פ  נִּ ֵ ם ַהש   ֵ ְפָרה ְוש  ִּ ם ָהַאַחת ש  ֵ ר ש  ֶ  ֲאש 

= לשון  ַוי ֹאֶמר{ טז}ואז הוא מדבר אליהן אישית מול כל המיילדות כדי להחניף להן 

ְדֶכן אמירה שהיא לשון רכה,  ֶ ַיל  י   ֶאת ב ְ ְברִּ יֶתן ֹותָהעִּ ְראִּ ם ַעל ו  ,  עוד בין ברכי האם ָהָאְבָניִּ

ם  לפני שהוולד יוצא, שברכי האם קשות כמו אבנים בשעת הלידה, ן אִּ ֵ ן הו א ב  ֶ ת   אֹתוֹ  ַוֲהמִּ

ם ת ְואִּ ַ יא ב    :ָוָחָיה הִּ
 

כאן נתן ואיך בדיוק יידעו המיילדות אם התינוק הוא זכר או נקבה אם עדיין גופו לא יצא ? 
 זכר. –זו נקבה, ואם פניו כלפי מטה  –למיילדות, אם הוא יוצא ופניו כלפי מעלה  פרעה סימן

היא מסתכלת לכיוון הצלע משם הבת פניה כלפי מעלה כי )?!(  אמר להם פרעה  ולמה ? 
  נבראה, והבן פניו כלפי מטה כי הוא מסתכל לכיוון האדמה משם נוצר.

 

הלא איש אחד יכול  משאיר את הבנות ? מה אתה  -רשע טיפש  אבל יש להקשות על פרעה,
 אלא שהמצריים היו שטופי זימהלעבר הרבה נשים, הרוג את הנשים ואין לך יותר בנים !!!  

ים ַאךְ  )פרק יט, יא(   הנביא  ישעיהורצו להאיר להם את בנות ישראל, על זה אומר  לִּ ֵרי ֱאוִּ  ש ָ

ְבָעָרה ֵעָצה ַפְרעֹה יֲֹעֵצי ַחְכֵמי צַֹען ֹאְמרו   ֵאיךְ  נִּ ְרעֹה ֶאל ת  ַ ן פ  ֶ ים ב  י ֲחָכמִּ ן ֲאנִּ ֶ   :ֶקֶדם ַמְלֵכי ב 
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 אשה יראת ה' היא תתהלל
 
 

 למרות מוראה של מלכות, למרות הציווי של פרעה, המיילדות שהן יוכבד ומרים אומרות
ממה צריך לפחד, מפרעה מלך בשר ודם שהיום הוא כאן ומחר הוא איננו, או מהקב"ה מלך 

יֶראן {יז}כים ?! וכמובן..   מלכי המל דֹת   ַות ִּ ים ֶאת ַהְמַיל ְ ו   ְולֹא ָהֱאלֹהִּ ר ָעש  ֶ ֲאש  ר כ ַ ֶ ב   ֲאֵליֶהן ד ִּ

ם ֶמֶלךְ  ְצָריִּ ין מִּ ַחי ֶ ים ֶאת   ַות ְ   :ַהְיָלדִּ
 

ויתרה מזאת, לא רק שלא הרגו את הבנים, אלא הן היו שוקדות יתר על המידה שהילד לא 
ות לפני הקב"ה על הצלחת הלידה, שלא יהיו סיבוכים ויצאו ייפגע בזמן הלידה, היו מתפלל

ין -בעלי מומין וזהו שנאמר  ַחי ֶ ים ֶאת   ַות ְ  יתר על המידה...  :ַהְיָלדִּ
 

ו עַ   )יח( –פרעה קורא למיילדות ושואל  יֶתן ַמד  ָבר ֲעש ִּ ה ַהד ָ ין ַהז ֶ ַחי ֶ ים ֶאת   ַות ְ  :ַהְיָלדִּ
 מאנתם לא כשצויתי הנה כי, בי שבגדתן. עשיתן מדוע ()רבי עובדיה ספורנופורנו הסשואל 

 די ולא. הילדים את ותחיין: נכזבה ותוחלתי, הילדים שתמיתו בכן ובטחתי, מצותי לעשות
  :להחיותם עצות נתתם גם כי להמיתן מצותי עשיתן שלא

 

ֹאַמְרן {יט} דֹת   ַות  ְרעֹה ֶאל ַהְמַיל ְ ַ י פ  ים לֹא כ ִּ ִּ ש  י ֹת ַכנ ָ ְצרִּ י ֹתהָ  ַהמ ִּ ְברִּ י עִּ ה ָחיֹות כ ִּ ֶטֶרם ֵהנ ָ  ב ְ

בֹוא ָ ֶדת ֲאֵלֶהן ת  ֶ  תרגום, כמילדות בקיאות )רבי שלמה יצחקי( – רש"י מבאר :ְוָיָלדו   ַהְמַיל 
 צריכות שאינן השדה לחיות משולות הן הרי:( יא סוטה, )דרשו ורבותינו. חיתא מילדות
 שלא ומי, שלוחה אילה, שורו בכור, יטרף זאב, אריה גור?  לחיות משולות והיכן, מילדות

 .לביאה אמך מה כתיב ועוד אותם ויברך, כללן הכתוב הרי, בו נכתב
 

וידוע לכל אדם שהולך בדרך הנכונה, כי גם כאשר קשה בסופו של דבר זו הדרך הנכונה 
 ושכרה יהיה בצידה שהרי הקב"ה אינו מקפח שכר של כל בריה ובריה, ואכן גם המיילדות

ים ַוי ֵיֶטב {כ}אמר זכו לשכר שנ דֹת ֱאלֹהִּ ֶרב ַלְמַיל ְ ַעְצמו   ָהָעם ַוי ִּ היטיב הקב"ה עם  :ְמאֹד ַוי ַ
 המיילדות כדי שהם יוכלו להיטיב גם עם היולדות שהיו מספקות להן מים ומזון. 

 

י {כא} י ַוְיהִּ דֹת ָיְראו   כ ִּ ים ֶאת ַהְמַיל ְ ַעש   ָהֱאלֹהִּ ים ָלֶהם ַוי ַ ת ִּ ָ להציל את עם  המיילדות שזכו :ב 
וזכו ישראל, זכו לשמור את בתי בני ישראל בחיותם, קיבלו מידה כנגד מידה מהקב"ה 

   לבתים של כהונה ולוויה. 
 

באותו היום שנולד משה רבנו באו איצטגניני פרעה ואמרו לו, ראינו כי נולד מושיען של 
 ישראל, ואין אנו יודעים אם הוא מצרי או עברי...

  
ְרעֹה ַוְיַצו {כב -ווה פרעה מהלחץ  מצ ַ וֹ  ְלָכל פ  ל ֵלאמֹר ַעמ  ן כ ָ ֵ ֹוד ַהב  ל  יֻכהו   ַהְיאָֹרה ַהי ִּ לִּ ְ ש  ַ  ת 

ת ְוָכל ַ ן ַהב  ַחי ו  עכשיו כבר פרעה לא לוקח סיכון ומצווה להרוג את כל הילדים, גם את   :ת ְ

וֹ  ְלָכל )רבי שלמה יצחקי( – רש"יילדי המצרים, ומבאר   יום המצריים()על  גזר עליהם אף ַעמ 
 ואין, מושיען נולד היום )האסטרולוגים, החוזים בכוכבים( אצטגניניו לו אמרו משה שנולד

 היום אותו גזר לפיכך .במים ללקות שסופו אנו ורואין, מישראל אם ממצרים אם יודעים אנו
 שסופו יודעים היו לא והם, לעברים הילוד נאמר ולא, הילוד הבן כל שנאמר, המצרים על אף

 :מריבה מי על ללקות
 

יש ללמוד שגם לצד הטומאה והכישוף יש כוח לראות דברים ואין לזלזל בכוחו של מכאן 
פרעה וחרטומיו, אלא, שבזמן שמדובר בכוחות שליליים, פירוש הדברים מתעוות ואסור לנו 
לדבוק בדברים אלו. פרעה מוכן להרוג את כל הזכרים במדינתו גם של בני ישראל וגם של 

ַרק ריים, רק כדי לשמור על כסאו, שלא יהיה סיכוי קטן לאבד את התפקיד שנאמר... המצ

: ָ ך  ֶ מ  ל מִּ א ֶאְגד ַ ֵ ס     ַהכ ִּ
 

ולהבדיל, אלף אלפי הבדלות, הצדקניות יוכבד ומרים, עושות הכל כדי להחיות את בתי בני 
   עיקר הבית !!!הן עקרות הבית =  –ישראל, שהרי הנשים 

 



 
 
 
 
 
 

ִנים ׁשּובּו ִבים בָּ ה ׁשוֹבָּ ֵתיֶכם ֶאְרפָּ  ְמׁשּוֹבֹֽ
 שפטיםמ  תרוי   שלחב    אב   אראו   מותש

 
" על פי ראשי התיבות שלהם. אבל אין נקראות בשם "שובביםידוע שתקופת פרשיות אלו 

   .סתמי של ראשי תיבות אלא תקופה מיוחדת לתיקון עוונות כאן עניין
 

 השבוע, פרשת על  הרב יוסף שני שליט"אורבי  למורי "שפתי שני"מובא בספר 
 עוון על בהם להתענות מסוגליםמלמד שימים אלו  )רבי יצחק לוריא אשכנזי( הקדוש האר"יש

 מאדם שיצא הקרי ענין לתקן כדי יתהיה מצרים גלות כי ולמה ?. השנה מכל יותר הקרי
  .מחוה שפרש השנים 031 - ב הראשון

 

ה )שמות א,א(כאשר ירדו בני ישראל למצרים נאמר  ֶ מֹות ְוֵאל  ְ ֵני ש  ָרֵאל ב ְ ש ְ ים יִּ אִּ ְצָרְיָמה ַהב ָ  מִּ

יש   ַיֲעקֹב ֵאת או   ו ֵביתוֹ  אִּ שבני ישראל שירדו למצרים ובאו לתקן את חטא אדם ללמד  :ב ָ

יש  , הראשון או   ו ֵביתוֹ  אִּ . וכאשר שתואחווה שנה מ 031לתקן את פרידת אדם הראשון  – ב ָ
ויוכבד ילדה את משה רבנו מושיען  בן החומות,ללוי נכנסו בני ישראל למצרים נולדה יוכבד 

 בשלשלאות למצרים לרדת יעקב ראוי היהעוד שו  שנה !!! 031בת הייתה של ישראל כאשר 
בזכות בנו יוסף שעמד בניסיון של אשת פוטיפר  אבל, ם הראשוןאד פגם לתקןכדי  ברזל של
 למצרים. בכבודיעקב אבינו  ירד

 

כאשר אדם חוטא בעניין של זרע לבטלה, נצוצות הקודש שנופלים על ידי חטאים אלו 
 "שובבים"נתפסים על ידי כוחות הטומאה / חיצונים והם נקראים בשם 

 

ה -פסוק ורמז יש ב ֶ מֹות ְוֵאל  ְ ֵני ש  ָרֵאל ב ְ ש ְ  שבמקום מישראל אדם של זרעוהם טיפות  ,יִּ

ים  ,האשה בגוף הנכון למקומם להגיע אִּ ְצָרְיָמה ַהב ָ ירדו למצרים אל הקליפות כי צאו   מִּ

 נשארו לכן ו נון -נעקרה מהן  ה ,נשמות –יהפכו להיות ן טיפות אות, ובמקום שלבטלה

מֹות ְ ֵני ש  ָרֵאל ב ְ ש ְ מֹותנִּ   םבמקו  יִּ ְ ֵני ש  ָרֵאל ב ְ ש ְ   . יִּ
 

ו בו    )ירמיה ג,כב(את הפסוק  המצודת דודמבאר  ים ש  נִּ ָ ים ב  ֹוָבבִּ ה ש  ָ ו בֵֹתיֶכם ֶאְרפ  ְננו   ְמש   הִּ

י ָלךְ  ָאָתנו   ה כ ִּ ָ  המרידה על ואסלח ארפא למען אלי שובו מורדים בנים אתם: ֱאלֵֹהינו   ה' ַאת 
 : אלהינו' ה מעולם אתה כי בתשובה אליך באנו הננו ואמרו בי שמרדתם

 
 מלפניו חטאנוולתקן את אשר , מלפניו יזכנו הקב"ה לחזור בתשובה שלימה

 ראכי" –ביאת משיח צדקנו ראות בובכך נזכה ל
 
 


