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 "דבס

 

 
  

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ראשונהלסעודה  - השעבוד, ימי השובבי"ם והגאולה

 על איזה חטא באה גלות מצרים?

 יֹוֵס֙ף ְוׇכלהגלות והגאולה, מתחיל לאחר מות ' שמות, ספר ספר

ֹור ַהֽהּוא ל ַהדּ֥ יו ְוכ ֹ֖ , בתיאור הקשה של הגלות הקשה 1'ֶאח ָ֔

 והגדולה, המייצגת את כל הגלויות של ישראל בעולם. 

אִמצְ  ַעלקם ' והנה מלך חדש ר ל ֽ ִים ֲאֶשּ֥ ָ֑ ע ֶאת ר  ף י ַדֹ֖ , 2'יֹוֵסֽ

 -דם אף הם ממררים את חייהם של ישראל מצִ  והמצִרים

ָכל... ים ּובְּ ֵבִנִ֔ ֶמ֙ר ּוִבלְּ ֹחֹ֨ ה ּבְּ ה ָקש ָָׁ֗ ֲעֹבָדָ֣ ַּֽ ה ּב  ֶדֶ֑ ָ ש ּ ה ּב   3...ֲעֹבָדָ֖

שאלת השאלות בה נפתח את עיוננו בספר שמות היא מה 

הזו? האם היא באה כעונש על עניינה של הגלות הכל כך קשה 

 על איזה? -חטא, ואם כן 

בטיח ה הבברית בין הבתרים, ב התחילצריך לזכור כי הכל 

  -הקב"ה לאברהם 

י ע ּכִ ַ֜ ד  ע  ּתֵ ּו  ָיֹדֹ֨ ִעּנָ֣ ּום וְּ ֲעָבדָ֖ ַּֽ ם ו  א ָלֶהִ֔ ֶר֙ץ ֹלָ֣ ֶאֹ֨ ֲעָךָׁ֗ ּבְּ ה ז רְּ ָ֣ יֶ הְּ ַּֽ ר יִ ֵגָ֣
ה ָנַּֽ ֹות ש ָ ַּ֥ע ֵמאָ֖ ּב  רְּ ֶ֑ם א  ֲחֵרי... ֹאתָ ַּֽ א  ֹולֵכַּ֥  וְּ דַּֽ ַּ֥ש  ּגָ כ  רְּ ּו ּבִ אָ֖ צְּ ַּֽ  4ן יֵ

הברית אינה באה על חטא של ברור כי על איזה חטא נענשים? 

העם. אברהם בן שבעים שנה כאשר הקב"ה מכניס אותו 

בברית הזו ומאז ועד לצאת ישראל ממצרים בהנהגת משה 

  -עתידים לחלוף ארבע מאות ושלושים שנה 

ל  ָרֵאִ֔ י ִיש ְּ ֵנָ֣ ֙ב ּבְּ ַּ֥ע ּומֹוש   ּב  רְּ א  ה וְּ ָנִ֔ ָ֣ים ש ָ לש ִ ִים ש ְּ ָרֶ֑ ִמצְּ וּ ּבְּ בָ֖ ש ְּ ַּֽ ַּ֥ר יָ ֲאש ֶ
ה ָנַּֽ ֹות ש ָ  5.ֵמאָ֖

מתוכם, רק מאתיים ועשר שנים ישבו בפועל ישראל במצרים 

, אבל מרגע שנגזרה 6עבודשמונים ושש שנה היה השומתוכם 

את  -הגלות הגזרה נקבע שהעם הזה בבסיסו צריך לעבור את 

 עינוי. הגרות, את העבדות ואת

 היסטוריה של גלויות

לכן, שאלת השאלות מתחילה כבר בברית בין הבתרים ואומרת 

איפה הוא  -אברהם אבינו שזעק כנגד הקב"ה על גזרת סדום ' -

בברית בין הבתרים? מדוע כאן הוא לא עוצר וזועק 'ריבונו של 

 על מה נגזר כך על עם ישראל, לשם מה?'.   - ולםע

                                                           
 שמות, א', ו'. 1
 שם, שם, ח'. 2
 שם, שם, י"ד. 3
 י"ד-בראשית, ט"ו, י"ג 4

, אלא ור השנים הללו של גלות מצרִיםוהקושי קיים לא רק עב

רוב ההיסטוריה של עם ישראל  -לכל ימות העולם של עמנו 

היא היסטוריה של גלויות. אין עוד אף עם או אומה שעברו את 

מה שעבר עם ישראל לאורך הדורות, אין אחד שיכול בכלל 

של אלפי שנות  למאורעות להשתוות לגלויות, לפוגרומים,

ל אין זו תוצאה ש -ראה כי זה בעצם הענין תולדות ישראל, ונ

 עונש אלא זה קודם הרבה לכך.איזה חטא או 

 אל נורא עלילה

  -על הפסוק 

ל... ה ע  ִליָלָׁ֗ א ֲעֲ֝ ם נֹוָרַּ֥ י ָאָדַּֽ ֵנַּ֥  7.ּבְּ

  -חז"ל אומרים 

אף הנוראות שאתה מביא עלינו,  - ' יהושע בן קרחהאמר ר
ברוך הוא  היה הקדוש - ואמר ר' יודן... בעלילה את מביאן

מבקש לקיים גזירת ידוע תדע, והביא עלילה לכל דברים 
 8אלו

אתה אמרת שירדנו למצרים בגלל מכירת יוסף אבל בעצם כבר 

 'גר יהיה זרעך'!-בברית בין הבתרים קבעת ש

עם ישראל בעולם הוא כמו הנשמה  -סוד הענין עמוק מאוד 

בעצם  בגוף. היא לא נראית, היא תופסת מקום קטן מאוד, והיא

בגלות. הנשמה וכנסת ישראל חצובות מתחת לכיסא הכבוד, 

לגלות. ואתה שואל  -והן רק ירדו למצרים, למ"ט שערי טומאה 

מדוע? מה הרעיון? למה זה טוב? זו איננה שאלה  -את עצמך 

 זו שאלה על מהות החיים ! -היסטורית -תיאורטית

 ירידה לצורך עליה

התשובה לכך היא שהנשמה ירדה לכאן מתחת לכיסא הכבוד, 

גלות, כדי שתהיה בעולם הזה 'ירידה לצורך עליה', לא של האל 

אלא עליה של העולם, כי העולם כולו נברא, כדי  -הנשמה 

שהאור האלוקי יופיע בו. כמו נר שמאיר רק כאשר הפתילה 

כדי נשרפת ומזדככת והחומר, היש, עובר את תהליך הזיכוך 

לגלות את האור הגדול, ורק אם נבין את מטרת הבריאה נבין 

 מה אנחנו מחפשים פה בעולם בכלל.

 שמות, י"ב, מ'. 5
 תנחומא בא ז'ש רבה פרשה ב' , "שה 6
 תהילים, ס"ו, ה'. 7
 תנחומא, וישב, ד'. 8

 תשע"ז שמות 
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 9שובו בנים שובבי"ם

בעולם הפנימי מתחילות היום, יום ראשון לסדר שמות, שש 

שבתות של ימי השובבי"ם. אלו הם ראשי התיבות של שמות 

שפטים. מ-תרו, וי שלח,בא, ב ארא,ו מות,שהפרשות 

הדברים הם פנימיים ועמוקים אבל הם באים לידי ביטוי גם 

מגדולי נושאי  בעולמה של הלכה. כך מסביר ה'באר היטב',

את דברי האר"י  ומביא, את הדברים הכלים על השולחן ערוך

  -הקדוש 

וכתב האר"י ז"ל בפי' התורה שימים אלו מסוגלים לתקן 
לכן מתחיל מפ'  ,עון קרי יותר מכל השנה להמתענים בהן

 דאדם הראשוןשמות שאז התחיל השעבוד שנתקן הקרי 
 10.ע"ש 'כי תקנה עבד עברי'ונגמר בפ' 

כלומר ימים אלו מסוגלים לתקן את החטא הקדמון של האדם 

באשר הוא, וכשאמר הקב"ה לאברהם 'גר יהיה זרעך', מסביר 

האריז"ל, הוא התכוון גם לזרע שבו האדם חטא, ובגלל העוון 

אנחנו  -שלא ניתקן לא בדור המבול ולא בדור הפלגה  -הזה 

 -יורדים ומזככים את עצמנו ואת העולם כולו. זו הדרך היחידה 

רק מהמקומות הנמוכים שנגיע אליהם בגלויותינו נוכל להזדכך 

ולהיתקן. זו הסיבה שהגרעין המרכזי שנכנס למצרים ויחגוג 

  -ממנה הוא הגרעין של איש ואשתו  את יציאתו

וֹ ִאַּ֥יש   אוּ  ּוֵביתָ֖ ַּֽ  11.ּבָ

  -וכשנצא ממצרים נאכל את הפסח 

ֵבית ַּ֥ה לְּ יש  ש ֶ ַּ֥ה  ִאִ֛ ת ש ֶ ִיתָאֹבָ֖ ַּֽ ּבָ  12.ל 

יש כח להפוך את הלאום, את העם, לפגר כמעט  אכן לפרעה

  - ?מובס ח"ו. איך מופיע בברית בין הבתרים

ל ִיט ע  ָ֖ ֶרד ָהע  ַּ֥ ּיֵ ם ו  ָרַּֽ בְּ ָ֖ם א  ב ֹאתָ ֵַּ֥ ש ּ ּי  ים ו  ָגִרֶ֑ ּפְּ ָכַּ֥ה ... ה  ה ֲחש ֵ ַּ֥ה ֵאיָמִ֛ ִהּנֵ וְּ
יו ֶלת ָעָלַּֽ ה ֹנֶפַּ֥ ֹדָלָ֖  13.גְּ

הוא הבית הזה שבא לזכך התרופה לכך,  לכך, והתשובה

ולגלות בעולם את הטהרה, את התיקון. ימי השובבי"ם הם 

ות ספר שמות שמתחילים בירידה הגדולה של יהימים של פרש

'וימררו את חייהם בעבודה קשה' ומסתיימים בפרשת 

 .14'כי תקנה עבד עברי'-טים במשפ

כך, על ידי עבודת הזיכוך של ימים אלו, אנו הופכים משועבדים 

ויחד עם זאת בני חורין, כי הופכים להיות עבדי ה'  הכללאדון 

 ולא עבדי מצרים ולא עבדי המקרה והקרי. 

 שמונים וששה ימים

מאז מות לוי, אחרון השבטים, מררו  -ועוד דבר אחד מופלא 

משך שמונים  -המצרים את חיינו בעבודה עד ליציאה משם 

 להים'.-ושש שנים, כמנין 'א

מתחילים ימי השובבי"ם,  מהיום, יום א' של פרשת שמות בה

ם, כ"ט בשבט, יש ארבעים ואחד ועד לשבת פרשת משפטי

וע יום, אשר לאחריהם נוכל להגיע לראש חודש אדר בו כיד

אם ז יתחילו ימי אדר וניסן עד פסח. וא -'מרבים בשמחה' 

נספור את הימים מהיום ועד לליל הסדר נמצא כי הם עולים 

 יום לשנה יום לשנה! -למנין מדויק של שמונים וששה ימים 

כנס מימי השובבי"ם אל ימי לנו שנזכה להיריבונו של עולם, תן 

'כימי צאתך -והשמחה של אדר וממנה אל ימי הגאולה השלמה 

עלינו ועל  ,נראה בקרוב ממש בגאולה שלמה 15מארץ מצרים'

 כל ישראל ועל העולם כולו.

 

  

                                                           
 ירמיהו ג', כ"ב. 9

 שו"ע, או"ח, תרפ"ה, ז'. באר היטב על 10
 שמות, א', א'. 11
 שמות, י"ב, ג'. 12

 י"ב.-בראשית, ט"ו, י"א 13
 שמות כ"א, ב'. 14
 ט"ו. ,ז' ,המיכ 15
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לסעודה שניה -גבורתן של הנשים 

לאחר שהפרשה פתחה בתיאור שואת העם היהודי שנגזרה 

ישראל בימים שלאחר מות יוסף, אחיו וכל הדור ההוא, על 

ת 'שני' הגבורה אשר במרכזה הנשים. נשים אמתוארת בקרי

גם בנות ישראל אבל  -צדקניות שבזכותן יצאו ישראל ממצרים 

 למרבה ההפתעה גם המצריות.

 המיילדות הִמצריות

 את דמותן שללראשונה  פוגשיםכבר בסוף קריאת 'ראשון' אנו 

  .16ת העבריות''המילדו

  -ן מרים ויוכבד אלו ה על פי רש"י

רים זו מ פועה. על שם שמשפרת את הולד יוכבדשפרה זו 
ל שם שפועה ומדברת והוגה לולד, כדרך הנשים ע

 17 .המפייסות תינוק הבוכה
לא דווקא  ,ופשטנים אחרים 18על פי הספורנו, האבן עזרא

אלו המיילדות חייבים לומר שהן עצמן היו עבריות אלא שהיו 

את הנשים העבריות. ההחלטה של פרעה לשים 'שרי שיילדו 

פני  עומדת רקמיסים למען ענותו בסבלותם' לשעבד את העם, 

אופוזיציית המיילדות, ואם נלך לפי פירוש זה  -אופוזיציה אחת 

ויש בזה היגיון רב,  -נשים עבריות אלא מצריות  אלושלא היו 

נאמנות לו הלהציב מיילדות שכן סביר להניח שפרעה רוצה 

כל את לא יעלה על דעתנו ש ,בראש המערכת הזו, ובכלל

המיליונים של בני ישראל שנולדו במצרים תיילדנה שתי נשים 

ראשי האיגוד מעין 'הן  , ולכן המיילדות המוזכרות בפסוקבלבד

הללו המצריות המיילדות הנה ו -של המיילדות  'המקצועי

  מסרבות פקודה!

 את הגזעלהשביח 

הפקודה אמנם אכזרית, אבל לשני הכיוונים. כולנו זוכרים את 

  -החלק הראשון של הפקודה 

ֶכ֙ן ֶאת דְּ ּלֶ י  ל ּבְּ ָ֖ן ע  ִאיתֶ ֹות ּורְּ ִרּיִ֔ ִעבְּ ִים ִאם ָהָ֣ ָנֶ֑ ָאבְּ ֲהִמּתֶָ֣ן  ָהַּֽ ַּֽ ַּ֥ן הּו֙א ו  ּבֵ
וֹ   19...ֹאתִ֔

  -אבל יש גם המשך, חלק שני לגזרה 

ִאם ָיה וְּ ַּ֥ת ִהָ֖וא ָוָחַּֽ  .ּב 

 - פרעה מבין מהמיילדות שלו כי

י ַּֽ ת ּכִ ִרּיֶֹ֑ ִעבְּ ת ָהַּֽ ִרּיָֹ֖ צְּ ּמִ ִ֛ים ה  ש ִ ּנָ א כ  ה ֹלֹ֧ ּנָ ֹות ֵהִ֔  20...ָחיָ֣

הוא קולט שהנשים העבריות הן אלו שיכולות להפריע לו 

בתהליך ההשמדה הזה של זכרי בני ישראל. הן מאיימות על 

להים, שמשמעותה בעומק הוא -פרעה בעצם יראתן את הא

                                                           
 .שמות א', ט"ו 16
 רש"י שמות, א', ט"ו. 17
 על אתר 18
 ט"ז.-שמות, א', י"ד 19
 שם, י"ט. 20
 שם, כ"א. 21

שהן לא 'סופרות' אותו, לא מתחשבות במציאות שאתה מנסה 

יש להן אמונה לא מקבלות אותה כעובדה מוגמרת, להציג, 

מוקה והן תנצחנה. לכן הוא גוזר להתערב בחיות פנימית ע

שלהן, מצווה את אנשיו לקבוע על מה ואיך הן תתחנכנה, כי 

אבל לא את  -את האמונה הזו הוא רוצה להעביר מן העולם 

ח את הגזע' המצרי על ידי ישבההנשים עצמן. הוא רוצה 'ל

שהם ייקחו להם את הבנות העבריות. אנחנו בדור שלנו 

ב את המוח המעוות שלו. אנחנו גדלנו אצל הסבים מבינים היט

והסבתות, אצל הדודים והדודות שלנו, שהכירו מקרוב את 

'תורת הגזע' ו'הניסיונות הרפואיים להשבחת הגזע' המטורפת 

 של הדוקטורים משם, ימח שמם.

 -כך גם לגבי המיילדות. לפי רש"י, הפירוש למילים ו

י ַּֽ י ּכִ ִהִ֕ יְּ ּלְּ  ו  י  מְּ ַּֽ ּו ה  אַּ֥ רְּ ַּֽ ת ֶאתיָ ּתִַּֽים ֹדָ֖ ש  ָלֶהָ֖ם ּבָ ע  ַּ֥ ּי  ֱאלִֹהֶ֑ים ו    21.ָהַּֽ

הוא שהקב"ה בנה בתי כהונה, לויה ומלכות למיילדות כשכר 

   -על פעולתן 

בתי כהונה ולויה ומלכות שקרויין בתים, ויבן את בית ה' 
 22.ואת בית המלך, כהונה ולויה מיוכבד, ומלכות ממרים

מדובר בפרעה שעשה להן את זה לא יאמן, אבל לפי הרשב"ם, 

  -הבתים 

 23.לשמרם פן ילכו לעבריות היולדות

מכניס לשם את המיילדות ונלחם בהן ופרעה בונה בתי כלא 

 ., למצרים הזאתכדי למגר את 'קיני ההתנגדות' למדיניות שלו

 קשה גזרתך יותר משל פרעה

  -תתגבר הגבורה הנשית אף הסיפור בהמשך 

 ָ֣ ֶלךְּ ִאָ֖יש  ִמּבֵ ַּ֥ ּיֵ ח ֶאתו  ָ֖ ּק  ּיִ י ו  ת ית ֵלִוֶ֑ י ּב   24.ֵלִוַּֽ

מהזיווג הזה נולד ילד קטן, שעומד להיכנס לתיבה אשר תישמר 

, הוא הילד 25, בסוףעל ידי אחותו ותושם על שפת היאור

השלישי בבית של עמרם ושל יוכבד. ידועה השאלה הפרשנית 

משה, כאמור, הוא הבן השלישי, הצעיר, של עמרם ויוכבד,  -

מדוע מזכירה לנו כאן התורה את ליקוחיה של אמו? אם כן, 

 הוריו נשואים כבר מזמן, ויש לו אחות בת שש ואח בן שלוש.

  -על עמרם, אביו של משה, אומרים חז"ל 

תנא עמרם  .אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו
כל הבן הילוד 'כיון שאמר פרעה הרשע  ,גדול הדור היה

עמד וגירש את  .א אנו עמליןאמר לשו ',היאורה תשליכוהו
אמרה לו בתו אבא  .עמדו כולן וגירשו את נשותיהן .אשתו

 רש"י, שם. 22
 רשב"ם, שם. 23
 שמות ב', א'. 24
'על היאור הזך' אלא 'בסוף, על שפת היאור'  -בשיר הילדים ולא כמו  25

 כמופיע בפסוק, ואכמ"ל.
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שפרעה לא גזר אלא על  ,קשה גזרתך יותר משל פרעה
פרעה לא גזר  ,הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות

פרעה הרשע ספק  ,אלא בעוה"ז ואתה בעוה"ז ולעוה"ב
דיק בודאי מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת אתה צ

ותגזר אומר ויקם ' (איוב כב, כח( שגזירתך מתקיימת שנאמר
עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן והחזירו את  '.לך

 26.נשותיהן

עמרם התייאש מהמציאות של עולם שבו כל הילדים שנולדים 

, כי אין טעם נידונו מראש למוות ולכן הוא מגרש את אשתו

וכך עושים כל ישראל אחריו.  להביא עוד ילדים לעולם שכזה,

אוש הזה. יאבל מרים מוכיחה את אביה. היא לא מקבלת את הי

', היא 'בפילוסופיה שלכם הגברים -יש לה חוצפה של קדושה 

אתם חושבים שאתם מנהלים את העולם ולכן ', אומרת לאביה

אז אתה גוזר כנגד  - אם פרעה גוזר להרוג את הילדים

ירה, אבל אצלנו הנשים, בעולם ומפסיקים ללדת, כי אין בר

זה עובד אחרת. אנחנו ממשיכות ללדת, גם אם זה  ,האימהות

בין קני הסוף, ואנחנו ממשיכות  כרוך בלהחביא את הילדים

תבטל. כי אנחנו יודעות שבאמת שהגזרה תולהאמין להתפלל 

 אין עוד מלבדו'. -אין כלום  אין מצרים,  אין פרעה, -באמת 

כאשר נצא ממצרים, תצאנה מרים וכל בעוד עשרות שנים, 

הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ואנחנו תמהים מאיפה יש 

להן מיליוני תופים פתאום באמצע המדבר? והתשובה 

האפשרית היחידה היא שהסבתות הזקנות שלנו פשוט אמרו 

כי תכף  -'לא לשכוח להכניס למזוודה, לתיק החירום, תופים' 

                                                           
 בבלי, סוטה, י"ב. 26
 שמות, א', א'. 27

! ולכן לכל ולנגן בתופים לרקודתבוא הגאולה וברור שצריך 

זה מה שהיה בראש כך הן אמרו, ילדה היה אז תוף מרים. 

מעייניהן אחרי שהן ראו ששמונים אחוז מהעם מתו בשואה 

 לקחת בתיק תוף. -הרוחנית והגשמית של מצרים 

 מי ָמַשה את מי?

כשבת פרעה יורדת לרחוץ ביאור עם נערותיה ונתקלת בתיבה 

אשר בסוף, הייתה זו מרים שרצה אחריה וידעה לקלוט את 

גם את הבת של פרעה בדמות הנשית הנקודה שיכולה להפך 

הרשע. ותהיה זו בת פרעה שתמשה את התיבה עם התינוק 

מהמים ותקרא לו 'משה' ולא 'משוי', כי היא מבינה שהיא 

אבל הוא זה שמצליח למשות  -שתה אותו מהיאור אמנם מ

אותה מבית פרעה, 'ועם האמונה והגבורה הזו, אתה תמשה 

 את ישראל ואת העולם כולו ממצרים'.

גבורתן של הנשים היא תחילתו של ספר שמות. השמות 

שמופיעים בתחילת הספר הם של הגברים, השבטים, אבל 

צליחות לנצח הגיבורות האמיתיות של הספר הן הנשים, שמ

את פרעה הרשע. נשים טהורות וקדושות, הן אלו שיביאו את 

, אל הקמת 27הספר הזה אל הניצחון הגדול של 'איש וביתו'

המשכן ולהשראת שכינה בסוף הספר, שם הקב"ה נקרא 

 . 28נקראים 'ביתו' ,עם ישראל ,'איש' ואנחנו

 

  

 עי' פירוש רבנו בחיי, תחילת שמות. 28
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 לסעודה שלישית - כות להיות גבריםכשנשים הופ

כשהוא בורח מפרעה במדין, למעלה מששים שנה נמצא משה 

ומחרבו הארוכה. הוא גולה מאחיו הגולים במצרים עד גיל 

שמונים, אז הוא מגיע לסנה ושם מצווה עליו הקב"ה לבוא 

ולעמוד לפני פרעה. שישים שנה של גלות במדין שהחלו 

 ו אתתגיהרלפרעה דבר נודע ש לאחרכאשר היה משה נער, 

 המצרי. 

שה מחליטה לספר לנו התורה הקדו ,האלומכל שישים השנים 

במבט ראשון כתפאורה לנישואי רק סיפור אחר, אשר נראה 

 באותו הזמן שהיה במדין. ,משה רבנו עם בתו של כהן מדין

זה סיפור קצר אך  -אבל האמת היא שזה כלל לא תפאורה 

מדוע התורה בחרה דווקא  -שצריך לתת עליו את הדעת מהותי 

נה ומה זה בא ללמד האם משה נהג נכו ?מה הוא מוסיף בו?

אותנו על משה של הימים ההם ועל המשה שנמצא בתוכנו 

  א אותנו כל אחד ממיצריו בזמן הזה?ומוצי

 שביתת עבדים

 -בואו נעיין יחד בפסוקים 

ֶרץ ֶאַּֽ ב ּבְּ ש ֶ ַּ֥ ּיֵ ה ו  ֹעִ֔ רְּ י פ  ֵנָ֣ ֙ה ִמּפְּ ח ֹמש ֶ ַ֤ ר  בְּ ּיִ ל ו  ב ע  ש ֶ ַּ֥ ּיֵ ן ו  ָ֖ יָ ר ִמדְּ ֵאַּֽ ּבְּ . ה 

ן ָ֖ יָ ֹכֵהַּ֥ן ִמדְּ אָנ֙ה ֶאת ּולְּ ּלֶֹ֨ מ  ּתְּ ָנה ו  ֶלָׁ֗ דְּ ּתִ אָנה ו  ֹבָ֣ ּתָ ֹות ו  נֶ֑ ע ּבָ ָ֣ב   ש ֶ

ן אן ֲאִביֶהַּֽ ֹות צַֹּ֥ קָ֖ ש ְּ ה  ים לְּ ָהִטִ֔ רְּ ָקם . ָהָ֣ ַ֤ ּיָ ּום ו  ש ֶ֑ רְּ ָגַּֽ יְּ ַּֽ ים ו  ֹרִעָ֖ אּו ָהַּֽ ֹבַּ֥ ּיָ ו 

קְּ ֶאת ש ְּ ָ֖ ּי  ן ו  ָעִ֔ ֹוש ִ ּיָ֣ ֙ה ו  ם ֹמש ֶ  29.צֹאָנַּֽ

ר אשמשה יושב על הבאר במדין. לכהן מדין יש שבע בנות 

. נשים בעולם ומגיעות אל הבאר אף הן רועות את צאן אביהן

ח את בנות מגרשים בכ  המדיינים גברים. הרועים -של רועים

 ומשה מתערב, מושיע אותן ומשקה את צאנם.  -יתרו 

הוא לא  -התערבותו של משה ראויה לשבח נראה כי ראשית, 

ר נמצא כאן כנסיך, בנו המאומץ של המלך המצרי, אלא הוא גֵ 

בורח שנלחם על צדק. אבל האם התערבותו כלל צודקת? לנו 

שההתנהגות  30אין מול עינינו את כל הסיפור. רש"י מוסיף לנו

 ,כהן מדיןאביהן, של הרועים כלפי בנות יתרו נבעה מכך ש

נּודה על ידי אנשי מדין כי פרש מעבודה זרה, ולכן הוא נאלץ 

ד לא הסכים כי אף אח -לשלוח את בנותיו לרעות את הצאן 

לעבוד אצלו. כל העבדים שלו עזבו אותו בגלל אותו נידוי והוא 

 נשאר בלי אף אחד שיסכים לרעות את צאנו מלבד בנותיו.

 -הבנות באותו יום  מסיבה זו הוא תמה על שובן המהיר של

יודע ומכיר בנחת זרועם של אנשי המקום כלפי בנותיו  הוא

 בדרך כלל.

 לותסיפור בודד בשישים שנות ג

את כאן כך או כך, אם התורה רוצה שאנחנו נשפוט בסיפור 

מדוע היא לא מספרת לנו  -מעשיו של משה מול מעשי הרועים 

                                                           
 י"ז.-שמות, ב', ט"ו 29
 רש"י, שם, ט"ז. 30
 רש"ר הירש על התורה, שם, י"ז 31

סיפור יפה על גבורתו עוד את כל הרקע הזה? האם זה סתם 

של משה שמציל בנות מסכנות מבריונים? הרי כבר למדנו 

ומה  -שהוא מציל את החלש בסיפורים קודמים אודותיו 

הסיפור היחיד  ולמה זה -החידוש פה? והשאלה המרכזית היא 

שים שנותיו בגלות המדיינית, שממנו מגיע משה אל ימכל ש

 התגלות הקב"ה המופלאה אליו בסנה?

שואת של צריך ללמוד את הדברים על רקע עבודת הפרך 

נמצא עם ישראל באותן שנים. בנות יתרו מגיעות בה מצרים 

רהטים מים ולהשקות את הצאן. אל הבאר כדי למלא את ה

ת ונשים לב כי כל הפעולות שעושות בנות יתרו בפסוק כתוב

. לעומת זאת 'ותבאנה, ותדלנה, ותמלאנה' -בלשון נקבה 

כאשר באים הרועים לגרש אותן משנה התורה וכותבת פתאום 

לשון  - 'ויושיען'מ' סופית. משה קם -, ב'ויגרשום' -לשון זכר 

 שוב לשון זכר. - ם'צאננקבה, 'וישק את 

הרועים מגרשים אותן כאילו הן גברים, משה מושיע אותן 

כנשים ואת הצאן הוא משקה כאילו הוא שייך לגברים. הרש"ר 

אבל על רקע  ,בפני עצמו 31הירש זצ"ל מסביר את הפסוק הזה

עבודת הפרך של בני ישראל הדברים מקבלים משמעות הרבה 

 .ורחבה יותר עמוקה

 גברינשים בעולם 

בנות מדין, ולא משנה מאיזו סיבה, נמצאות ליד הבאר והמקרא 

מתאר כמה הנשיות שלהן מופיעה ונוכחת. הרועים מגיעים 

'אתן רוצות  -ומוחקים לחלוטין את הנשיות שלהן  אחריהן

להיות רועות? פה זה עולם של גברים. אם אתן רוצות ללבוש 

פה המשחק אין בעיה אבל דעו לכן ש -מכנסיים כמו גברים 

לפי הכללים הגבריים השולטים. נתייחס אליכן כמו אל  הוא

 גברים'.

 -משה משיב להן את הנשיות שלהן  -מה עושה משה? 

-'ויושיען'. הוא הושיע אותן מלהיות גברים, מלהיות נשים

שהוא כתוב של מנכ"לים. מה גברי, עולם -כוחניבעולם  גברים

א קשור לנשיות זה ל -)לשון זכר(  שלהם השקה את הצאן 

שצריך  פשוט בגללשלהן או לכך שזה היה הצאן שלהן. זה 

לעזור לכל מי שיקלע לסיטואציה כזו שפוגעים בו, ממש כמו 

יעקב שעזר לרועים בחרן לגול את האבן מעל פי הבאר. יש 

שמשה עזר להשקות את הצאן,  שטוענת 32דעה בחז"לאפילו 

 ם!בנות יתרו, אלא של כל מי שהיה שלא רק של 

  -עד כדי כך הושיע אותן משה, שכאשר הן באות אל אביהן 

ם ג  ים וְּ ֹרִעֶ֑ ד ָהַּֽ ָ֣ נּו ִמּי  יָלָ֖ י ִהּצִ ִרִ֔ יש  ִמצְּ ן ִאָ֣ רְּ ּתֹאמ ִ֕ נּו  ו  ה ָדָל֙ה ָלִ֔ ֹלַ֤ ּדָ

קְּ ֶאת ש ְּ ָ֖ ּי  אן ו  ּצַֹּֽ  33.ה 

 דלה"בראשית רבה ב' פרשה ל"ב  על הביטוי "דלה  32
 שם, ב', י"ט. 33
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'דבר ראשון שהמצרי הזה עשה הוא שהוא הציל אותנו, ואחר 

 הצאן'.כך הוא גם דלה לנו מים והשקה את 

  -זוכרים את הפסוק 

ֲעָר֙  ... ּנ  ַּֽ ה ה  הּ ...ָצֲעָקָׁ֗ ָ֖יע  ָלַּֽ ֵאַּ֥ין מֹוש ִ  34.וְּ

 , את מצוקתן,באמת הנערות הללו צעקו והיחיד ששומע אותן

 היה משה! 

 מהי 'עבודת פרך'?

חז"ל שואלים מה פירוש 'עבודת פרך' והם מביאים תשובה 

  -תמוהה מאוד 

מלמד שהיו מחליפין  - רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן

 35.מלאכת אנשים לנשים, ומלאכת נשים לאנשים

משברת את העולם. העבודה שמפרכת את האישיות ו זהו סוג

עד שלמדתי את המדרש הזה הייתי בטוח שעבודת פרך היא 

עבודה פיזית קשה, שמכים אותך בה עם מגלבים על הגב, 

בודת אבל חז"ל אומרים ש'ע -נוגשים בך, מפרכים את הגוף 

 פרך' משמעה להפוך את הגברים לנשים ואת הנשים לגברים! 

דיברנו בשיחה הקודמת על גבורתן של הנשים שהצילו את 

ישראל ממצרים. משה רבנו עומד מול עולם שמבקש להימחק, 

לא על ידי מכות אלא על ידי טשטוש הזהות העצמית, האישית. 

ו אם , שכאילהמחשבה המעוותת שאנחנו פוגשים גם בימינו

בזה תבוא ישועתן. את זה בא משה  -גברים תהיינה נשים כ

 לקעקע!

סיפור אחד קטן זה מכל שישים שנות משה במדין הוא הסיפור 

שאיתו משה ממשיך להושיע את העולם מעבודת הפרך 

'ויקם מאבדן האני, אבדן האיש ואבדן האישה.  -המעוותת 

 .משה ויושיען'

  

                                                           
 שמות רבה א', י"א. 35 דברים, כ"ב, כ"ז. 34
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 ת מלווה מלכהלסעוד - סנה בוער באש

מדוע נקרא הר סיני על שם הסנה ומה למעמד הר סיני ולמחזה הסנה?

 תורה מסיני

של הפרשה נמצאת הגעתו של  'רביעי'במרכזה של קריאת 

 משה למדבר ומעמד הסנה.

ובכל אותם  ,שבעה ימים שלמים נמצא משה שם בסנה הבוער

ימים מפתה אותו הקב"ה לקבל על עצמו את השליחות להוציא 

 את ישראל ממצרים, עד שהוא מתרצה לקבל אותה על עצמו.

על שם הסנה שהוא בעצם איננו אלא קוץ, אילן קוצני, יקרא 

כן הוא היה נקרא 'חורב' על  'הר סיני'. לפני -לעולם ההר הזה 

 שם החורב, החום והיובש שיש בו, במדבר.

המושג 'הר סיני' לא בא רק מהקרבה הטכנית אל המילה 'סנה' 

אלא הוא מבטא את כל הרעיון עליו נרחיב להלן. גם התורה 

 -ה של מסכת אבות תעל פה תוגדר בפתיחשב

 36מסינימשה קיבל תורה 

לא כתוב פה 'משה קיבל תורה מהקב"ה', או 'מפי הגבורה' 

וגם אנו  37'קיבל תורה מסיני'. שאלה שכבר המפרשים -אלא 

הר סיני הוא הרי שם של מקום ואם  -ננסה לענות עליה היא 

סיני'? מ' סיני', ולאבקיבל תורה כן היה צריך להיות 'משה 

לכאורה פתיחת המשנה באבות, אם היא באה  -שאלה נוספת 

לתאר את סדר השתלשלות מסירת התורה בעם ישראל, 

הייתה יכולה להיות פתיחה לכל מסכת אחרת או אולי לש"ס 

כולו. למה היא נכתבה דווקא כפתיחה למסכת אבות, מסכת 

המביאה דברי חסידות והתחזקויות כלליות במוסר, חכמת 

ומדגישה את זהותו של כל חכם שאמר שם  -ים וכיו"ב חי

  אימרה?

 

  -כשמשה רבנו מגיע למדבר הוא בעצם רואה את הסנה 

ל ּכַָּֽ ּנּו א  ה ֵאיֶנַּ֥ ֶנָ֖ ּסְּ ה  ש  וְּ ֵאִ֔ ר ּבָ ֶנ֙ה ּבֵֹעָ֣ ּסְּ ה ה  ַ֤ ִהּנֵ  38.וְּ
  -הוא סר לראות ו 

ךְּ  א ֹ֨ לְּ א מ  ָרַ֠ ּיֵ ת 'הַּ֥ ו ַ֠ ּב  ל  יו ּבְּ ֹוךְּ  ֵאָלִ֛ הֵאָ֖ש  ִמּתָ֣ ֶנֶ֑ ּסְּ   ה 

 -ואז  האש,מלאך ה' נראה אליו בלבת 

יו אֱ  ָר֩א ֵאָלֹ֨ קְּ ּיִ ה-ו  ֶנָׁ֗ ּסְּ ֹוךְּ ה  ים ִמּתָ֣  39ֹלִהַ֜

הקב"ה אומר לו לצאת בשליחות ולהציל את ישראל ומשה 

  -עונה תשובות משונות 

ךְּ ֶאל ַּ֥י ֵאֵלָ֖ ִכי ּכִ י ָאֹנִ֔ יא ֶאת ִמָ֣ ִכַּ֥י אֹוִצִ֛ ה וְּ ֹעֶ֑ רְּ ָרֵאָ֖ל  ּפ  י ִיש ְּ ֵנַּ֥ ּבְּ
ִים ָרַּֽ צְּ  40ִמּמִ

עכשיו צריך להוציא את ישראל מהתופת הרי  -לא ברור 

המצרית, אז אתה, משה, בוחר להפגין כאן ענווה? להתחמק 

                                                           
 אבות, א'. א'. 36
 שם דרך החיים למהר"ל 37
 שמות, ג', ב'. 38
 שם, ד'. 39

מהשליחות בכל מיני תירוצים? אומרים לך ללכת להציל יהודי 

 תרוץ!אתה צריך  –

  - ובתו של הקב"ה תמוהה. הוא עונה למשהגם תש

י אֶמ֙ר ּכִ ּיֹֹ֨ ה עִ  ו  ָ֣ יֶ הְּ ךְּ ֶאַּֽ  41ּמִָ֔

חידוש גדול! משה לא יודע שהקב"ה נמצא עם כל יהודי ויהודי? 

 כל ילד קטן יודע את זה!

  -הקב"ה אף מוסיף ואומר למשה 

ֶזה יֲאָךַ֤ ֶאת וְּ הֹוִצַּֽ ֶ֑יָך ּבְּ ּתִ חְּ ל  ֹנִכָ֖י ש ְּ ַּ֥י ָאַּֽ ֹות ּכִ ָךָ֣ ָהאִ֔ ִים  ּלְּ ִ֔ ר  צְּ ָהָע֙ם ִמּמִ
דּו֙ן ֶאת בְּ אֱ  ּת ַּֽע  ל ָהָהַּ֥ר -ָהָ֣ ָ֖ ים ע  הֹלִהִ֔ ַּֽ זֶּ  42ה 

מה זה קשור עכשיו? הוא ביקש אות? למשה היה ספק 

 שהקב"ה מדבר עמו?

 משה, אני לא יכול בלעדיך!

נדמה שיש כאן דבר מדהים. עם ישראל נמצא במצב כל כך 

רוחנית. המלך החדש שקם על מצרים יותר מכך נמוך פיזית ו

מביאים איתם סבל מזעזע.  ,זה שהחליפו אחריו -ויותר ממנו 

העם נמצא במ"ט שערי טומאה. למשה רבנו יש טענה אחת 

שאין קשה כל כך ריבונו של עולם, אנחנו במצב ' –חזקה 

 חוץ ממך. רק אתה! -בנידון מישהו בעולם שיכול לעשות משהו 

  -אגב, כך באמת יהיה ביציאת מצרים 

אני  והכיתי כל בכור אני ולא מלאך ועברתי בארץ מצרים
אני ולא  ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים ולא שרף

 43אני הוא ולא אחר' אני ה השליח

ות כל כך אפשר להוציא את העם ממצרים? המציאאיך בכלל 

קשה, שמונים ושש שנות שיעבוד שמחסלות כל טיפת היגיון 

'מי אנכי  -שמשהו יכול לשרוד פה בכלל. ועל זה שואל משה 

יכול  -שינסה לעזור בעולם  אדםכל  -', היינו ?כי אלך אל פרעה

 -יכול לעשות את זה  ,רבש"ע ,פה רק להפריע. 'רק אתה

אני  -להוציא את ישראל. אם אני אהיה שם, בשר ודם שכמותי 

 רק אפריע לך'.

, אבל 'ענו מכל האדם אשר על פני האדמה'נכון משה הוא ה

דע את משה יו -ענווה אין פירושה לא לדעת את ערך עצמך 

גם אם אני משה, הרי אני בשר ודם, למה  ,'אבל עדיין -ערכו  

אני צריך להיות מעורב בזה? אתה צריך לעשות עכשיו נס 

 מוחלט מלמעלה'!

'כי אהיה עמך'. תסתכל היטב בסנה.  -על זה עונה לו הקב"ה 

אתה רואה שם אש, והקוץ משמש כפתילה. כדי שהאש תוכל 

ישרף היא צריכה להיות כל כך להיאחז בפתילה והפתילה לא ת

זכה, כל כך טהורה, מבוטלת לגמרי כדי שהיא תעביר את 

 שם, י"א. 40
 שם, י"ב 41
 שם. 42
 מדרש וכן מן ההגדה של פסח. 43
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כדי  -ללא סוף. במילים אחרות ולדלוק השמן ותיתן לאש לדלוק 

שהאש תבער היא זקוקה לפתילה. ועל זה אומר הקב"ה 

ואני לא יכול לבעור  -'אתה הפתילה ואני האש  -למשה 

 בלעדיך'! 

 ואני פתילה

מה שאתה רואה  -שואל למה צריך את הפתילה  ואם אתה'

דע לך שכל ההר הזה  -עכשיו את הסנה בוער מבלי להתאכל 

יבין שאת , ועם שלם יראה את זה ויהפוך לבוער באש בהמשך

התורה לא קיבלנו מפי הקב"ה, לא ממשהו רוחני בלתי מושג, 

אלא דווקא מהרוחניות שנתפסה בפתילה. 'משה קיבל תורה 

ההר עצמו, מהקוצים, מהאבנים, מהעפר. הכל מ - מסיני'

 מסביבו אמר 'קודשא בריך הוא'!

'מטרת כל הזיכוכים הללו שמגיעים  -אומר הקב"ה למשה 

לפתילה,  , עם ישראל,עכשיו לקיצם הייתה להפוך אתכם

, אתם תהיו ועכשיו התורה והמעשים הטובים יהיו השמן

 ואז תינתן התורה לישראל. -הפתילה ואני אהיה האש 

 

 

 

 להיות נער

ה לא משה קיבל את התורה מסיני ומסר, 44לפי המסורה

 -אחר  דברמשה ליהושע מסר ן ולזקנים. ליהושע אלא לאהר

  -את הכח להיות פתילה. את הכח להיות 

ן ַ֤ע  ּבִ הֹוש   ֹו יְּ תַ֜ רְּ ש ָֹ֨ רנּו֙ן  ּומְּ ע  ֶהל נ ִ֔ ֹוךְּ ָהֹאַּֽ א ָיִמָ֖יש  ִמּתַּ֥  45.לַֹּ֥

שהיא צריכה  46כתוב במשנה ,שפתילה תהיה טהורהכדי 

מכל וכלומר מנוערת מכל הסיבים  -להיות 'נעורת הפשתן' 

, הנעורת, 47אגו. משה הוא ה'נער'שיש לו דבר שתופס משהו, 

עתיד אלא כמוך כל העם הזה  -ואומר לו הקב"ה לא רק אתה 

 'וזה לך האות כי אנכי שלחתיך'. להיות,

אומר את החידוש שלו, את  ל תנאדווקא מסכת אבות שבה כ

האישית שלו, נפתחת ב'משה קיבל תורה  הענין וחכמת החיים

ענייני שבת, איסור והיתר או כדי לומר לנו שלא רק ב -מסיני' 

החכמים מעבירים את דבר ה' בעולם אלא גם בדברים  -נידה 

הם בעצם פתילה שדולקת  -שנראים כחכמת החיים האישית 

 ופית.בה אש אמיתית אינס
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