
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

     

, שלח  רים עד מתי מאנת לענת מפני ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר ה' אלקי העב "
  עמי ויעבדני" 

  
. ומעניין לשים לב שלכל אורך סיפור  ח את העםומשה ואהרון מבקשים מפרעה פעם נוספת לשל

ה' נגלה למשה בסנה הוא אומר לו  -. כשואהרון כלל לא ביקשו לצאת לחופשימכות מצרים, משה  
ואהרון מדברים עם העם הם אומרים להם את דברי   שבכוונתו להוציא את העם ממצרים, כשמשה

אשר  ואהרון מבקשים שפרעה ימשה    –אחרת    ה', אך כשהם מגיעים לפרעה הדרישה שלהם היא
דורשים: שלח , אבל בשום שלב הם לא  בר, לצאת דרך שלושת ימיםדלעבוד את ה', לחוג לו במלעם  

  כל העבדים. ת העם לחופשי, שחרר את  א
  

העם המצרי בסופה    –הרי מכת בכורות לא יכלה להסתיים אחרת    ומה המניעה שלהם לומר זאת?
התוצאה הסופית    ייו ורודף אחרי משה ואהרון שיצאו מארצו וכמה שיותר מהר., פרעה חושש לח שבור

  לא משנה מה היו דורשים מפרעה.  תהיה זהה
  

אם הייתי אומר שישלח לעולם ביד חזקה לא היתה אשמת סרובו כדאי לכל "  מפרש האלשיך:כך  
לא יתכן לבקש מפרעה, מלך העולם  כלומר: "? כי לא יפלא שימאן להפסיד ס' רבוא עבדים ,המכות

פרעה לעולם לא  של אותה תקופה, בקשה לא מסתברת בעליל ולהעניש אותו כשהוא מסרב לכך.  
לשחרר ח אותם לחופשי. לכן הדרישה ממנו היא לא  היה מוכן לוותר על כל העבדים העבריים ולשל

ובכוונה ניסח (  לדרך שלושת ימיםלעבוד את ה' במדבר, לצאת  אותם לחופשי אלא לשחרר אותם  
בסופם  האם  ביקש לצאת לדרך שלושת ימים ולא ציין  הוא    –מעורפלת  משה את בקשתו לצאת לדרך  

   יחזרו).
  
ידתית, לפי יכולת האדם. משה ואהרון יכלו  היא תמיד מהדרישה    –מכאן לקח חשוב בעבודת ה'  ו

דרוש מפרעה שחרור מלא ממצרים, לצאת ולעולם לא לחזור, פרעה היה מסרב, עשרת המכות היו ל
העם את  משחרר  פרעה  היה  ובסופם  מצרים  על  כאמור,  נוחתות  אבל  באמת  ,  היתה  לא  לפרעה 

ויפה לעניין זה האמרה של ר' זושא מאניפולי , כי בעולם הבא לא  האפשרות לעמוד בדרישה כזו. 
  ע לא היה זושא.ותו מדוע לא היה גדול כמשה רבנו אלא מדוישאלו א

  
    שבת שלום!                                                                                                                                                      

  
  
  
  
  
  

             
  

יתקיימו    תותפיל מחוץ השבת 
נא ל הקהילתי.  הכנסת  בית 

מסיכה להקפיד   עם    להגיע 
   לשמור על מרחק.ו

 
לרגל  ביננפלד  לחיים  טוב  מזל 

  בר המצווה! 



  

  

  

  

  

  

  רוטנברג משפחת  
  

רוטנברג.   משה  ואברהם  בילה 
) מכירות 26בילה  נציגת  היא   (

ו הפנוי  ושיווק  חובבת  בזמנה 
אוכל טוב, ללמוד, לטייל ולהיות 

(אמא משה  אברהם  לומד  32.   (
ב נוער  של  (סיכון)  סומדריך  יכוי 

אנשים לימודיםואוהב  בישול ,   ,
ל הורים  רות  ומוזיקה.  בת  (חנה 

וחודשיים  מרגלות   ,שנה  מעון 
ב).הגלבוע דוד  גרים  ,  10אבי 
, וישמחו להכיר  חודשים  3ביישוב  

  עוד את הקהילה המקסימה!
  איך הגעתם ליישוב?  

חיפשנו יישוב עם קהילה מגוונת  
  ו.ומכילה וב"ה מצאנ

  מה הקהילה נותנת לכם? 
מהמעט שהספקנו להכיר גילינו 
נתינה,  מלאי  מדהימים  אנשים 

  .תמיכה ואהבה
  

Thank you to the special women of the knitting club in Ra'anana! We gave out your 
hand-knitted items to families in need in our community. Stay Healthy and knit on 
with love. 

נשים  למועדון  רבה  תודה 
חילקנו  ברעננה!  סורגות 

הפר את  שסרגהשבוע  תן יטים 
מהקהילה.   הבה למשפחותבא

והמשיכו   עצמכן  על  שמרו 
  לסרוג באהבה.

  
ארגון   על  ליעל  רבה  תודה 

 המקסים! טקהפרוי

  הודעות
  
  

מאור ל   מזל טוב
רועי  לעזאני,  

  רוני הניג לגינת,  
  כלפא      טלי ול
הולדת    רגלל שיחול   ם יום 

  !השבוע
  

לוין ל  מזל טוב 
ו   קורן מיטל 

יום   לרגל 
נישואיהם  

שיחול  
  השבוע!

  
  
  
  
  
  
  
  

בואו להתנדב ולעזור לקדם את  
שלנו! המדהימה  אנו   הקהילה 

לכם אתם !  זקוקים  אם 
לעשייה:  להצטרף  מעוניינים 

מבוגרים   תרבות  ועדת  |  ועדת 
ילדים בית |    תרבות  שיפוץ 

  .תרגום העלון|   הכנסת
מחכים   ��  היוםלינו עוד  פנו א

  לשמוע מכם. 
הקהילתי הכנסת  בית   וועד 

  0549743492אילנה גינת 
  

 


