
"ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו"

פרעה מציג בעיה: ישראל גדולים מדי צריך לצמצם אותם. הצעתו לפיתרון: הבה נתחכמה לו. ולמה צריך פרעה 
הגדול, מלך האומה הענקית שהיא מצרים, להתחכם? לכאורה, שישלח חיילים ויהרוג את כל העברים.

הרמב"ן נותן לכך שלושה תירוצים: ]א[ כי קיים עוול גדול בפגיעה בעם אשר באו לארץ במצוות המלך הראשון והוא 
לא מסוגל לעשות כך. ]ב[ עם הארץ לא יתנו רשות למלך לעשות חמס כזה ]ג[ כי גם אם יכול להילחם בהם ולנצח, 

אחרי הכל הם רבים ויגרמו לנזקים.

לכן, הוא עושה תחבולה: ראשית הוא מטיל מס בדמות עבודה - עבודת פרך. בהמשך, הוא מורה למיילדות להרוג 
את הזכרים, ולבסוף מורה לכל עמו להרוג את כל הבן היילוד.

פירוש הרמב"ן מיישב קושיה אחרת שעולה בהמשך: "...אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת 
חרב בידם להרגנו", אומרים ישראל למשה ואהרון אחרי שאלו הלכו לפרעה בבקשה לשלוח את עם ישראל. האם עד 
עכשיו לא היתה חרב ביד פרעה להרוג את כולם? אלא שעל אף מלכותו, עדיין לא יכל לעשות ככל העולה על רוחו 

בלי לתת על כך את הדין, כפי שמציע רמב"ן בפירושו.

״וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי״

הפרשה גדושה בשמות מוסתרים: איש מבית לוי לוקח את בת לוי, ״ותלד בן״, ״ותתצב אחותו״, ״ותרד בת פרעה״, 
״אישה מינקת״, ״אם הילד״, שפרה ופועה )שכידוע, הם כינויים ולא שמות(. הרבה רמזים לפרשה ששמה ״שמות״. 

כש-ה׳ מתגלה למשה ושולח אותו לגאול את העם עונה משה ״שלח נא ביד תשלח״. אהרון אחי הוא המנהיג ואני 
לא מעוניין לפגוע בו, עונה משה. הגלות התחילה בגלל סכסוך אחים, לא ייתכן שהגאולה תתפתח מסכסוך נוסף בין 
אחים. אכן, הגלות שהתחילה בפגיעה ביוסף מחייבת תיקון וניתן למצוא הקבלה יפה בין האירועים שקורים למשה 
לבין האירועים שקרו ליוסף. כך למשל: יוסף מקבל את שמו, צפנת פענח, מפרעה, משה מקבל את שמו מבת פרעה; 
יוסף לא גדל בבית אביו וגם משה לא גדל בבית אביו. עשר שנים ישב יוסף בכלא )2+ שהיו באשמתו(, עשר שנים 
ישב משה בבור אליו הושלך על ידי יתרו, ע"פ המדרש. עם תום שנות הגלות, של יוסף בכלא ושל משה במדין, עולים 

שניהם לגדולה.

לכאורה, היה ראוי שמושיעם של ישראל מגלות שהחלה בפגיעה ביוסף יבוא משבט בנימין שלא היה שותף למכירה, 
ואולם נבחר משה לתת את התורה והוא משבט לוי שנבחר אף הוא להנחיל את התורה לעם. המשמעות היא שעל 

שעליו  תיקון  רובץ  הנביאים  גדול 
לעבור, כנציג שבט לוי ולא כמשה, 
ועל כן מבהירה התורה: איש מבית 
 - לוי, בן, אחות, בת פרעה  לוי, בת 
ויוכבד  אין פה את משה, בן עמרם 
יש פה תיקון של בית  שסובל, אלא 
בנים,  על  אבות  עוון  פקידת  לוי, 
מידה,  כנגד  מידה  של  בדרך 

בהקבלה שלעיל בין יוסף למשה.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:39 הדלקת נרות 
16:50 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:35 ערבית  
17:36 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת שמות
בס"ד | שקיעה: 16:59 | צאת הכוכבים: 17:17 | סזק"ש: 09:14 | כא טבת התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

את  מזמינה  לוונשטיין  משפחת 
הציבור לקידוש הודיה ל-ה' לאחר 

התפילה.

הודעות


