
מזל טוב למשפ' פרץ לרגל אירוסי 
מעוז ושרה!

של  הרצאה   - ב-20:30  מוצ"ש 
הדיבור  אמנות  וינטר:  יהונתן 
מול  לדבר  כיצד   - וההשפעה 

קהל?

הכנסת  בבית  בירה  סדנת 
 20:00 ראשון,  ביום   | הקהילתי 
מפי  בביה"כ  בירה  סדנת   -
על  הסברים  כולל  מאייר,   אמנון 

סוגי  הבירה,   של  ההיסטוריה 
בירה, תהליך הכנה ורכיבים.

בחסות:

"ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות... וינצלו את מצרים"

העם יוצא ממצרים ורגע לפני הוא שואל ממצרים כלי כסף וזהב ומנצל אותם. לו היה הכתוב מתאר זאת כיוזמת 
העם - היה הדבר מובן ונכנס יחד עם שאר תיאורי העם המורד, שעבד את העגל, חטא במרגלים, התגעגע לקישואים 
ולאבטיחים וגם ניצל את מצרים בדרך החוצה. אלא שניצול מצרים נעשה לפי הוראת משה, לפי ציווי ה' ובעצם לפי 
הבטחה קדומה, עוד בדברי הקב"ה למשה בסנה הבוער ואף בברית בין הבתרים, שם הובטח כי העם יצא ברכוש 

גדול.

ניצול מצרים שימש את שונאי ישראל בשביל לבוא בהאשמות כלפי ישראל. כך למשל בסיפור בגמרא על אלכסנדר 
מוקדון שדרש כסף וזהב שנטלו ישראל בצאתם ממצרים וענה כנגדו גביהה בן פסיסא, ודרש פיצויי הלנת שכר עבור 

שנות השיעבוד במצרים.

למה אם כן ניצלו ישראל את מצרים? אפשרות אחת היא בשביל להפחית את האיבה ואת רגשות הנקם וע"מ שיהיה 
אפשר לקיים את "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". אפשרות אחרת, מתוך הקבלה בין יציאת עבד עברי בתורה 
לבין צאת העבדים העבריים ממצרים - שלא ישולחו העבדים ריקם. כיוון שאין בי"ד שיכול לצוות על מלך מצרים 

לשלח את העבדים ולקיים "הענק תעניק לו", דאג בי"ד של מעלה לניצול המצרים ולהענקה לעבדים היוצאים.

"ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים"

הביטוי "ויהי מקץ" זכור מפרשת יוסף בבית האסורים, שם נאמר "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם". שם נלמד 
כי יוסף נענש בשנתיים נוספות בבית האסורים כיוון שתלה את תקוותיו בשר המשקים - יוסף ביקש ממנו שלא ישכח 

אותו כשהוא חוזר לגדולה.

לאברהם נאמר "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" - מדוע נוספו 30 שנים בפסוק "ויהי מקץ שלשים שנה וארבע 
מאות שנה"? אלא שגם כאן נלמד, בדומה ל"ויהי מקץ" אצל יוסף, כי הגאולה של העם התעכבה כיוון שלא שמעו אל 

משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ולכן נענשו בעיכוב של 30 שנים.

בתום 30 שנים נאמר "יצאו כל צבאות ה'", ולא הוצאו - כיוון שעתה היו מוכנים 
וראויים לכך. וברגע שהיו מוכנים לא התעכבו רגע נוסף: "ויהי בעצם היום הזה".

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:52 הדלקת נרות 
17:05 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:45 ערבית  
17:48 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת בא
בס"ד | שקיעה: 17:12 | צאת הכוכבים: 17:30 | סזק"ש: 09:14 | ו שבט התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

הודעות


