
  
  

מזל טוב למשפחת אלירז 
 להולדת הבת! 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    
      

"ויאמר משה אל ה' למה הרעת לעבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה  
  עלי" 

  
בתקופה הטובה שהיתה לו במצרים: זכרנו את הדגה, את הקישואים, את העם מתאווה לבשר ונזכר  

כרשה), את הבצלים והשומים. העם בוכה מצער    –האבטיחים ואת החציר (חציר?! לפי שטיינזלץ  
  אכילת המן, משה שומע ופונה אל ה': למה הרעת לעבדך? למה לא מצאתי חן בעיניך? 

  
פעם אחת בפרשת שמות, כשגזירות פרעה    –בהערת אגב, פעמיים בתורה שואל משה "למה הרעת"  

  החמירו, ופעם שניה כאן. 
  

שתי שאלות שאל משה אך הסדר שלהן קשה: הרי "הרעת לעבדך" זו התוצאה של "לא מצאתי חן 
למה לא    –וך  בעיניך": כיוון שלא מצאתי חן בעיניך, הרעת לי. על כן היה למשה לשאול בסדר הפ

  מצאתי חן בעיניך? למה הרעת לעבדך? כך מקשה אור החיים. 
  

"למה הרעת"    וטוען ששתי שאלותיו של משה מתייחסות לשני אירועים שונים:ראב"ע עונה על כך  
בהמשך הפסוקיםומדבר על זעם העם הצפוי, שהרי למשה אין בשר לתת להם, כפי שה  א אומר 

"למה לא מצאתי חן בעיניך" מדבר על טענת משה מהסנה    "מאין לי בשר לתת לכל העם הזה";
  הבוער, "שלח נא ביד תשלח", דהיינו למה לא מצאתי חן בעיניך שלא שמעת לבקשתי דאז.

  
ולא שני אירועים:אברבנל מפרש   משום "למה הרעת",    ששתי שאלותיו של משה, שתי טענות הן 

שלא נתת לי את הכלים  משום  ניך",  שהם מתרעמים עלי להפיק רצונם. "למה לא מצאתי חן בעי
תו של משה  דומה שאל פירוש האברבנל,    אין לי בשר לספק להם. לפי  -לטפל בהם כראוי, כאמור  

"למה הרעת" מתייחס בשני המקרים לטענתו של משה על כך שאין ביכולתו  -כאן לשאלתו בשמות  
  לעזור לעמו בשעת צרה. 

  שבת שלום!                                                                                                                                                        
  
  

  ! וצאים לטבע עם הקהילה י
  

בשעה   2/6ביום רביעי, כ"ב סיון  
המבוך 16:00 בפארק  ניפגש   ,

  64שדרות מנחם בגין  (  במודיעין
בקבוצת  ,  מודיעין לווייז  קישור 

הקהילתית). מביאים   הווצאפ 
שרוצים   ומה  שרוצים  מי   –את 

אוכל  אופנים, כדור,  , מחצלת, 
וכו'. מוזמנים!   שתיה    כולם 

  ! ניפגש

טוב    מזל 
עזאני, ל גלעד 

כלפא,  -נתן אור 
קיסר  אביבה 

ברגו לרגל   דוד 
הולדת ם יום 

  שיחול השבוע! 
  

הציבור מוזמן להרצאה בנושא 
לעתיד".  פיננסית  "הכנה 
לילדים  מיועדת  ההרצאה 
ולמבוגרים  מבוגרים  להורים 
וביטוחי   ותעסוק בתכנון פיננסי 
משפטי,   ניהול  השלישי,  לגיל 
כוח   ייפוי  משמעות  ומה  צוואות 
על  תועבר  ההרצאה  מתמשך. 
ידי עו"ד גבריאל דביר ותתקיים 

ראשון,  בי בשעה   30.5.21ום 
 בבית הכנסת הקהילתי.  20:30


