
 .  מבורךו םשבת שלו

 לר איתןש 

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל

  "אפתש טבת                                   בס"ד 

 שמות פרשת השבוע נגיעות מ

 

החזקים של עם ישראל ואילו המופלאים ושורשים בו סיפורי האבות בסק בבריאת העולם ו ספר בראשית ע

 . ארץ ישראל -בשילוב תורת ישראל בדרך אל היעד ספר שמות עוסק בבריאת עם ישראל 

      גלות מצריםמבוסס היטב בהוא שקוע ו .לטוב ולרע מציגה את עם ישראל בראשית דרכופרשת שמות 

מּו"  ּבּו ַוַיַעצְׁ רְׁ צּו ַויִּ רְׁ שְׁ רּו ַויִּ ֹאד פָּ ֹאד מְׁ מְׁ ם ֶמֶלְך  "  ההתחלה טובה ההמשך רע  כל גלות מאזבכמו " וּבִּ  ַויָּקָּ

ש, ַעל דָּ ם, ֲאֶשר לֹא-חָּ יִּ רָּ צְׁ ם ... יֹוֵסף-יַָּדע, ֶאת-מִּ ֹלתָּ בְׁ סִּ ַמַען ַעֹנתֹו ּבְׁ ים, לְׁ סִּ ֵרי מִּ יו שָּ לָּ ימּו עָּ רּו ֶאת ...  ַויָּשִּ רְׁ מָּ -ַויְׁ

ים ֵבנִּ לְׁ ֹחֶמר ּובִּ ה, ּבְׁ שָּ ה קָּ              .בלתי נסבלת ומסוכנתהגלות הנעימה הופכת למרה קשה "  ַחֵייֶהם ַּבֲעֹבדָּ

ֹרץי " ישראל מראה נחישות ואופעם למרות הכל  פְׁ ֵכן יִּ ֶּבה וְׁ רְׁ ַענּו ֹאתֹו, ֵכן יִּ ַכֲאֶשר יְׁ שולי ו" עם קטן   וְׁ

וראו כיום את יצר  הישגים מרשימים למגיע תמיד ד ושורסיכויים ל הוכנגד כ שנואונרדף  בכמותו בעולם

  . הלאוכלוסיי חיסוניםבמתן בעולם  מובילה מדינת ישראל  ההישרדות המפותח כאשר

 

אנשים הבודדים )ובעיקר נשים בודדות(, העושים איש איש כמיטב  מקומם של הל  ד"ר תמר מאיר שמה לב

יך החי  ינו מסתפק בלהיות נסאמשה רבינו  .ומבצעים שינויים קטנים שיוצרים תהליכים גדוליםיכולתו, 

  וןואת עתידו המובטח בארמ מסכן את מעמדו הרם  הוא .יוצא לראות בשלום אחיוארמון וב "מגדל השן ב"

אך הוא לא היה הראשון. משה מוקף מלידתו, את עתידו בעצמו ומשנה  מסרב לשתוק לנוכח העוולותהוא 

 .עה מאפשרת את ביאתו לעולם, בנשים שעמידתן האמיצה אל מול גזירות פרכן  ואף לפני

 
  ניםלמרות הסיכויוכבד מביאה בן לעולם  .לדוג כל תינוק שנולהרשפרה ופועה מסרבות באומץ לצו פרעה 

  .יהודיםלהרוג בנים צו פרעה לפחד מא אותו לושכנעה עודדה הוכיחה את אביה על פי המדרש  תהב  מרים

 .   בתיבה ובעת שילוחודואגת לו מלווה את אחיה התינוק מלאת אמונה היא 

אף   תפועל לכאורה, האחרונה שהיינו מצפים למצוא בשרשרת המאפשרת את הצלת ישראל ,בת פרעה

 להציל את מבקשת ראו שהיא לוותיה מכשש אומר  מדרש המובא בסוטה יב ע"אה  היא בניגוד למוסכמות.

ו נדרשים  וקרובי שמשפחתולציית ובטח הציבור נדרש ו גוזר גזירהמלך  מנהגו של עולםש אמרו לה משה

המלוות  ."בא גבריאל וחבטן בקרקע" סופן של מלוותיה שלטונו ושמירת ת לציות לשמש דוגמא אישי

 שניסו להניע את בת פרעה מלעזור נפגעו ע"י המלאך גבריאל.

 

ַלח ֶאת " בפסוק  דנה גמראה שְׁ ֶחהָּ -ַותִּ קָּ ּה ַותִּ תָּ   ישנה ?כיצד משתה בת פרעה את משה מן היאור"  .ֲאמָּ

ּה "  בפירוש המילה  ר' נחמיהלר' יהודה בין  –מפורסמת מחלוקת  תָּ או  האם שלחה את שפחתה"ֲאמָּ

 ."חד אמר: ידה, וחד אמר: שפחתה"   ?נתארכה שנעשה לה נס וידה

  ,נגד עמו ומשפחתוכנגד הזרם,  של אדם כאשר הוא פועלכוחות הועים ניהמלמעשה הדיון כאן הוא על 

. מה הופך את בת פרעה לחסידת אומות העולם השליטאו  ולא לצו אביו ציית לצו מצפונוכאשר הוא מ

רבי יהודה מדגיש את הנס. לבת פרעה היתה סייעתא דשמיא. ממרום רומזים לה  ?הראשונה בהיסטוריה

. לעומתו מדגיש רבי נחמיה כי  המשיך ולפעול לפי צו מצפונהלאותה מחזק בוודאי וזה  שהיא בדרך הנכונה

 לה.או דחיפה מלמעסיוע  ,את חופש הבחירה המוחלט שלה, בלי רמז הפעילהשום נס לא ארע. בת פרעה 

הנגרר ותומך  נערותיה, המייצגות את העם המצרי הכריעה למרות מול הדילמה המוסרית וה היא לבד ניצב

על פי הסבר זה, דעתו של רבי נחמיה מעצימה את . הרודן מרות היותה בתו שלול בגזרות הבלתי מוסריות

וקא וה כזה, עשויה דואת גודל ההכרעה שנדרשה לה. התערבותו של נס במקר דמותה של בת פרעה

 להקטין את עצמת הבחירה.  

בכוח שיש לו לאדם בעת רצונו לפעול לטובה , להציל אולי ניתן לראות את דברי רבי יהודה כמתמקדים  

קצרה ידי מלהושיע? קוצר   כמה פעמים עומד אדם מול רוע גדול ממנו וחושב נפשות להתנגד לעוולות 

היא  בת פרעה מושיטה יד לעזרה –היד המטפורי הופך במקרה שלנו לקוצר יד ממשי. למרות זאת 

 ידהקצרה שנראה היה פיזית אמת גם אם באלא פועלת גד עומדת מנ יא לא . הל יכולתהמתאמצת ככ

והיא מצליחה  מן השמיים כבר מסייעים לה, ידה מתארכת –להגיע עד התיבה. מכיוון שכך ו מלעזור

 . משה ומכאן הכל כבר היסטוריהלהגיע אל התיבה ולהציל את 

 

השֶ "  לפעולה וחתירה אופטימיות  ,תקווה, אמונהכל אחד מאיתנו  ללמדאן מכ עָּ ם ֶשֵאין לֹו שָּ דָּ ָך אָּ  "  ֵאין לְׁ

 

 


