בס"ד

עלון שבועי

בית גמליאל

פרשת בשלח
י' שבט התשע"ד
11.1.2014

כניסת השבת16:34 :
יציאת השבת 17:35 :
מנחה באמצ"ש16:45 :
ערבית באמצ"ש17:10:

דבר תורה /הרב
"ויהי בשלח פרעה את הע" ולא נח" אלוהי" דר$
אר %פלשתי" כי קרוב הוא"
הא יש לתלות את יציאת מצרי בנכונותו של
פרעה? וכי פרעה הוא הגיבור הראשי של גאולת
ישראל ממצרי ?
א נתבונ( ,נשי לב ,כי השורש "ש,ל,ח" הוא מילת
מפתח בפרשת גלות וגאולת מצרי :.
א .בהטלת השליחות על משה "ועתה לכה ואשלח*
אל פרעה")ג' יד'( "אהיה שלחני" וכו'...
ב .תוכ( השליחות ג הוא נמסר בשורש "שלח" ,
שבע פעמי נדרש פרעה "שלח את עמי"...
ג .סירובו העיקש של פרעה במהל* המשא ומת( ע
משה והבטחות השווא שלו ג ה( נאמרו בשורש
"שלח" "לא ידעתי את ה' וג את ישראל לא
אשלח"" ...ואשלחה את הע ויזבחו לה'"" ..כאשר
אשלח אתכ ואת טפכ "...וכ( הלאה .ובלשו( זו ג
בטלות ההבטחות "ולא שלח את הע "...וכו'

והנה ,על הגבול ,שבי( העבדות לחירות ,מגיע הפסוק
בפתיחת הפרשה "ויהי בשלח פרעה את הע " ,זה
הפסוק ,שבא להודיענו "דבר מי יקו " כדברי המדרש
שמות רבה כ' ג'"" :וַיְ ִהי ְ/ַ 0ַ 2ח" הדא הוא דכתיב
)תהלי קמז ,טו( "השולח אמרתו אר 4עד מהרה ירו4
דברו" אוי לה לרשעי  ,שה רמה ותולעה ובטלי מ(
העול ומבקשי לבטל דברו של הקדוש ברו* הוא.
אמר לה  :את אמרת )שמות ה ,ב( "וג את ישראל
לא אשלח" ואני אמרתי )ש  ,א( "שלח את עמי" נראה
דברי מי עומדי  ,דברי מי בטלי ?! לסו 5עמד פרעה
מעצמו והל* ונפל על רגליו של משה ואמר לה לישראל
)ש יב ,לא( "קומו צאו" אמר לו הקב"ה מה?! פרעה
דברי* עמדו או דברי?! לכ* נאמר "השולח אמרתו
אר "4אימתי? "ויהי בשלח פרעה"...
שבת שלו" ובשורות טובות הרב.

שיעורים

מזל טוב

השיעור בשבת בגמרא מס' בבא בתרא בשעה ,15.45
הרב
___________________________________
שיעורי תורה לילדיות המושב ,בימי שני ורביעי
שעה  16.00בבית הכנסת הגדול .כול מוזמני
הרב.
___________________________________
לימוד בחברותא של הורי וילדי
מוצ"ש ,בשעה  ,18:30בבית הכנסת הגדול
הרבה פרסי והרבה שמחה!!!
__________________________________
בשטיבל
בי( מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי
___________________________________
שיעורי בבית הכנסת המרכזי
  7:30שיעור במסכת גיטי( ע"י מאיר פישר
  15:30שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטי(
)ברו* רופא חולי (
___________________________________
שיעור לנשי
השיעור יתקיי השבת בשעה  .16.30מצפה לכ(,
שבת שלו" רבקה

מז"ט למשפחת יוס ,5דליה ומוטי ,להולדת הנכד ,ב(
בכור לחני ונדב.
שיזכו ההורי לגדלו לתורה לחופה ומע"ט בקלות
ובשמחה
ואת תזכו להרבה שמחה ולרוות שפע נחת.

כל תושבי המושב משתתפי באבלו של בנימי( וייס,
שלמה וייס ואסתר ישראלי על פטירת הב(/האח שמואל
ז"ל.
מהשמי תנוחמו.
תנחומי לשמואל לנקרי על פטירת אביו לפני שבועיי
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בני עקיבא
פעולת חב"ב
 15:30מפקד מדריכי
 15:45מפקד
ביו חמישי הקרוב נצא אי"ה כ 65חניכי ומדריכי
לפעילות ט"ו בשבט של בני עקיבא .נטייל באזור חלוצה.
בשבת הבאה ,השבת שצמודה לט"ו בשבט ,תתקיי
שבת אר 4ישראלית בסני .5פרטי בהמש*..
עדיי( מחפשי תרומה של מיח לסני 5ועדיי(
מבקשי נוכחות של הורי ובוגרי בתפילת מנחה.
תודה!
שבת שלו ומבור*
מעי( וצוות ההדרכה

טוב להודות
רציתי להודות לאילנה ניזרי על חמש שני של עשייה
בהתנדבות למע( הכלל.
אני גרה קרוב למזכירות וראיתי את המכונית של אילנה
חונה לפני המזכירות שעות רבות בבקרי וג אחה"צ
ובערבי  .בתפקידה כראש הוועד אילנה השקיעה
אנרגיות וזמ( רב כדי לקד ענייני לטובת המושב.
אני יודעת שאילנה הוצפה בשיחות טלפו( רבות בכל
מיני שעות )מוזרות ,לפעמי ( והשתדלה לטפל ככל
יכולתה.
ידוע לי שהיו מאנשי המושב שהסתייגו מחלק מהדברי
שנעשו או מהדר* שבה הדברי נעשו ועדיי( הכוונות
תמיד היו טובות ,היה רצו( חזק לקד את המושב
והושקעו מאמצי והמו( שעות עבודה על חשבו( הבית
הפרטי והמשפחה שלה.
אני מאחלת הצלחה בהמש* לועד החדש שנבחר אאחל
הצלחה רבה לטובת כולנו.
אסיי במילי מהתפילה" :וכל העוסקי בצרכי צבור
באמונה הקדוש ברו* הוא ישל שכר "...
אילנה להמ(
_______________________________________
שוב אנו מרגישי זכות גדולה שנפלה בחלקינו לגור
במקו זה ע קהילתיות שכזאת..לאחר לידת בננו ירו(
זכינו לקבל ארוחות צהריי לכחודש .מנהג זה מקל כל
כ* ועוזר למשפחה ומאפשר ליולדת לנוח ולהנות מהר*
הנולד .תודה מקרב לב למי שהכי(..הביא עוגות
ומטעמי שוני ..תודה מיוחדת לאסתי גרינברג על
הארגו(..שנזכה להשיב בשמחות.
משפחת יולס
רישו" לכיתה א' * נוע" יבנה.
בימי אלו החלה ההרשמה לכיתה א'  ,בני  /בנות,
בבית הספר " נוע " ביבנה.
המעונייני" יכולי" לפנות למזכירות בית הספר :
08*9437231

ועדת קליטה
ביו שישי של שבת פרשת יתרו ,ה ,17.1.2014ט9ז שבט
תשע9ד ,נצא לטיול אליו מוזמנות כל המשפחות אשר
נקלטו במושב בשלוש השני האחרונות.
נפגש בשעה  09:30בבוקר בכניסה למושב מול בית
משפחת מס.
בתוכנית טיול קצר אל הגבעה וארוחת בוקר קלה
בעלות סמלית של  20ש9ח לזוג.
אנא אשרו השתתפות בקבוצת הוואטסאפ או בסמס אל
חיותה רוזנמ( 0523353802
או אל נעמי קנדל 0529463662
הטיול יהווה פתיחה לשבת הקליטה המתוכננת לשבת
פרשת תרומה ,ר9ח אדר א :בעז9ה.
במהל* השבת נפגש ,משפחות חדשות לצד ותיקות
בקידוש וארוחות משותפות .משפחות ותיקות
המעוניינות לארח משפחות אשר נקלטו במושב בשלוש
השני האחרונות לארוחה מוזמנות לפנות אל מיכל
פר 4בטלפו( .0528344681
תכנית השבת המלאה תפורס בקבוצות הוואטסאפ
ובדפי המידע הקרובי .
נשמח לכל הצעת סיוע ותמיכה.

משולחן הגבאים
בית הכנסת הספרדי
בשבת זו ,שבת פרשת בשלח שירה ,נארח את החז( /
פייט( פנחס וויצמ(.
תפילות השבת יתקיימו במועדו( הגדול.
לו"ז תפילות:
תפילת מנחה  זמ( כניסת שבת  ,ולאחריה תפילת
ערבית.
בערב שבת בשעה  , 20:00עונג שבת ע החז(.
כל הציבור מוזמ(  ,מיועד ג לציבור הנשי .
תפילת שחרית  " :הודו " בשעה  8:00בבקר.
תפילת מנחה  :בשעה 13:15
תפילת ערבית  :בצאת השבת .

משולחן המזכירות
לידיעת התושבי
צו המיסי והארנונה לשנת  2014תלוי על לוח המודעות
ליד המזכירות.
לעיונכ .
______________________________________
טיאטוא המושב יתבצע ביו חמישי הקרוב ה.9.1.14
נא להמנע מלחנות את הרכבי במפרצי .

מקווה
נא לתא" במש $היו" ,לפני זמ( טבילה.
054-4534015
דבורה א' ,ב' ,ג'
054-8094202
אילנה ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות אילנה ודבורה לסירוגי(.
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נדל"ן למכירה/השכרה

לוח מודעות

להשכרה לטווח ארו* במשק בבית גמליאל:
בית ב( חמישה חדרי  ,ובנוס 5יחידה בת שלושה
חדרי .
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי ,
מטבח מאובזר ע אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ(
חצר גדולה.
לפרטי" נית( לפנות לאברה" וזהבה גוטמ(
בטלפו( 054*6434307/8
_______________________________________
להשכרה ,בית מרווח יפה ונוח 5 .חדרי  .במיקו
מצויי(  מרכזי ושקט .פינות ישיבה ,עצי פרי,מזוג
מרכזי ע אפשרות לפיצול.
לפרטי :
ישראל – 054*5980865
_______________________________________
להשכרה יחידת דיור בת  3חדרי  +מזג(  +מטבח חדש
לכניסה מידית  .לפרטי נוספי
משפ' פר050*2051110 ,050*2051108 %
_______________________________________
להשכרה בית ב(  4חדרי  .סלו( ופינת אוכל מרווחי .
יחידת הורי  .גינה גדולה ומטופחת .פרגולה .מיזוג
אוויר בכל הבית .תארי* כניסה גמיש.
לפרטי -
בניה 054*9993988
_______________________________________
הבית של סבתנו זהבה שוויג עומד למכירה
)צמוד לג( מאיר(
פורס ביד  2ע תמונות
דני מס 0524230455
_______________________________________
להשכרה בית ב(  4חדרי )בית אחורי ברחוב הגפ( 10
בית משפחת פרנקל מול בית כנסת מנחת שי(
הבית כולל מטבח גדול ומרווח ,סלו( גדול ,מזגני בכל
החדרי ובסלו( ,מרפסת גדולה ונו 5מדהי .
מועד כניסה חודש מר.4
לפרטי"* דרור* 0508*577017

שיעורי פרטיי בגיטרה  מורה מנוסה מעביר
שיעורי פרטיי בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו(
סגנונות .מאקורדי ועד תיאוריה ,ע כל מה שבאמצע.

תרבות בחוויות שווי4
מוצ"ש  11.1.14,בשעה 20.30
"הודו לה' כי טוב"סרטו התעודי של ניס( כ"4
המתאר את תרבות הישראלי בהודו מזוית מקורית
הסרט עוקב אחר מפגשי בי( הורי ומטיילי
מבוגרי לבי( המטיילי הצעירי .
סרט מצחיק,עצוב וחשוב המראה שאפשר להתגבר על
פערי בי( הדורות ועל מנטליות שונה.
 40שח בהרשמה מוקדמת.
מוצ"ש  18.11בשעה 20.30
שירה ואוירה.
יוסי ברכה –שירה בציבור.
להקת "באנה הבנות" במופע שכולו שיריה היפי של
חווה אלברשטיי(.
 50שח בהרשמה מוקדמת.
פנינה שטאובר
052*4840521 , 08*9310708

מחירי נוחי ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו( חינ .
לפרטי" ,דוד גולדובסקי.054*586*8066 :
_______________________________________
בעלת תואר ראשו( בכלכלה וסטודנטית להסבת הוראה
למתמתיקה מעבירה שיעורי פרטיי במתמטיקה
לכיתות א'ט' בכל הרמות.
נית( לבצע את השיעורי בבית התלמיד.
אושרה 0526808812
_______________________________________
סטודנטית צעירה ע המו( מר 4וחיבור לילדי
מעוניינת להעביר שיעורי פרטיי לכל הגילאי
במדעי תנ"* וכדו'
שיעור התנסות חינ .
לפרטי :
מימי שטריקר 050*9766072
_______________________________________
א בשבת פרשת משפטי  ,כד' בשבט ) 25בינואר( ,לא
תהיו במושב ,וא הבית שלכ יהיה פנוי ואת מוכני
שנלי( בו אורחי שלנו ,נשמח להשתמש בביתכ כדי
להלי( בו את אחד מילדינו הנשואי .
בתודה ובברכה.
רחל )קוקי( ומאיר פישר.
שרה יעקבי – קוסמטיקאית
 טיפול פני לכל סוגי העור טיפול אנטי אייג'ינג – פילינגי ע אפקט חידוש ,הבהרה ,מתיחה והצערת העור .
 הסרת שיער לצמיתות במכשיר אינפרא אדו)טיפול ניסיו( חינ (
 פדיקור עיסוי שבדי איפור עיצוב גבות מכירת תכשירי ממיטב החברות .לקביעת תור 0528968158 :
089437650
טיפולי הוליסטיי לנשי בלבד.
מטפלת ברפואה סינית.
דיקור ,תזונה,צמחי מרפא ,עיסוי שוודי ,אבני חמות,
שיאצו ,טווינא ועיסוי לנשי הרות.
מתמחה בגניקולוגיה ,גיל המעבר ,נשי הרות ,מערכת
העיכול ,מגרנות וכאבי ראש.
קליניקה פרטית במושב גאליה.
נית( להזמי( טיפולי עד הבית.
נירית כה(.052*5244632 :
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העמותה למען החבר הותיק

בית חם

פעילות העמותה לשבוע שבין 12-16/1/2014
יום ראשון ,י"א שבט12/1/14 ,
 8:45תנ"כ – )פרקי אלישע( – חנה לבל
 10:15הרצאה" :לט"ו בשבט" – מרצה :פנינה ארוסי
יום שני ,י"ב שבט13/1/14 ,
 17:00מדרשת ח"י – חוג ספרות עם יהודית בר-יש"ע
גרשוביץ
"מסע הערב של יתיר" – א.ב.יהושע
יום שלישי ,י"ג שבט14/1/14 ,
 17:00מדרשת ח"י – חוג האזנה למוסיקה – עם גילה
יוסלזון.
_______________________________________
תזכורת ...תזכורת...תזכורת...
הרשמה להצגה ביידיש – מירלה אפרת – שתתקיים ביום
ראשון  ,26/1/14נמשכת ,לפרטים נא להתקשר לאריה –
אב הבית של קהילה תומכת בטלפון 050-5422847 :או
למרכז היום.8548693 :
נמשכת ההרשמה לטיול לדרום מזרח לכיש בהדרכתה של
עדנה אשד ,שיתקיים ביום רביעי כ"ח שבט 29/1/14 ,בין
השעות . 8:00-16:00 :עלות , ₪ 80 :לחברי ק.תומכת –
 .₪ 60הרשמה במרכז היום בטלפון.8548693 :
נשמח לראותכם,
צוות העמותה ומרכז היום חבל-יבנה.

המפגש הקבוע של ביתח יתקיי בע"ה ,ביו שלישי
הקרוב,
י"ג בשבט ,ה' תשע"ד ) ,(14/01/2014בשעה  11:00לפני
הצהריי  ,במועדו( ותיקי .
לקראת ט"ו בשבט ,שיחול בשבוע הבא ,יארחו אותנו
בג( הילדי "רימו(" ,הגננת יעל ,המסייעת בתיה ,וילדי
הג(.
ההורי  ,הסבי והסבתות של ילדי ג( "רימו("
מוזמני להצטר.5
תודה לחברנו גדעו( ברלב על שיחתו המעניינת עמנו
בשבוע החול ,5בעקבות הספר "הפסוקי היפי
בתנ"*" ,שיצא לאור לאחרונה.
לפרטי נוספי נית( להתקשר:
מרי" גרינוולד טל' 08*9437841
או למרי" בר*לב טל' 08*9431310

שבת שלו"
ומבור!!!$

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30
לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net
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נשי דעת( ק)כ(לות או

נשי צדקניות ?

*

ַ4ַ 6ח
תַ *Aה ָ? ) :כ( ו ִ
ַ0ָ 2ה ְְ 2
@בנֵי יִ ְָ Fר ֵאל ָה ְלכ@ ַב? ָ
ֲל ֶה ֶאת ֵמי ַה ָ? ְ
ָ0ב ד' ע ֵ
@ב ָפ ָר ָ0יו ַַ ?ָ 2ו? ֶ
" ִDי ָבא ס@ס ְַ Cרעֹה ְִ 2ר ְכְ A2
ַַ Hע( ָל ֶה ִמ ְר ָי ִ0יר@ ַלד'
Aב ְמחלת) .כא( ו ַ
יה ְC 8ת ִBי" ִ
<ח ֶר ָ
ָDי" ֲ
ֶַ 6צא ָ( ָכל ַה? ִ
ָד Fו ֵ
<הר( ֶאת ַה8ְ 96י ָ
ִמ ְריָ" ַה ְ? ִבי>ה ֲאח=ת ֲ
ָמי
ֵלכ@ ְ0ל ֶֹ0ת י ִ
ֵצא@ ֶאל ִמ ְד ַ2ר @0ר ַו? ְ
ַKע מ ֶֹ0ה ֶאת יִ ְָ Fר ֵאל ִמ ַ? ס@ַ 5ו? ְ
רכבָ Aר ָמה ַב ָ?  :ס )כב( ַו? ַ
ִDי גָאה IָJה ס@ס וְ ְ
ְַ Lִ 2ד ָ2ר וְ לֹא ָמ ְצא@ ָמיִ "
אחרי שמשה ובני ישראל שרו את השירה שלה  ,התורה מספרת שמרי ונשי ישראל לקחו כלי זמר והתחילו לרקוד
ולשיר .התיאור בפסוק הוא ,לכאורה ,פשוט וענייני ,הוא מתאר אירוע היסטורי של תגובת מרי והנשי לחווית נס
קריאת י סו .5א* עיו( בפירוש רש"י מראה לנו שאי( הדברי פשוטי כל כ* ,ויתכ( שמסתתר רעיו( עמוק בפסוק
הפשוט הזה.
רש"י ש כותב" :ותקח מרי" הנביאה" – 'היכ( נתנבאה? כשהיתה אחות אהר( ,קוד שנולד משה ,אמרה עתידה
"בתפי" ובמחלת" – 'מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברו* הוא עושה לה נסי
אמי שתלד ב( וכו',
והוציאו תופי ממצרי ' .רש"י כדרכו אינו מרבה בהרחבה על הקשיי בפסוק .חייבי להתעמק בפרושו כדי להבי(
את הקשיי ואת ההסבר שלו .ישנ( ארבע שאלות עקריות 1 :למה דווקא פה בנס קריעת י סו 5מדגישי שמרי
היתה הנביאה 2 .היכ( היא נתנבאה?  3למה הפסוק מכנה אותה אחות אהרו( ולא משה?  4מניי( היו למרי
הAציא@ ִמ ְִ Lצ ַריִ Nעגֹת ַמAMת
ולנשי תפי במדבר ,הלא התורה מעידה על היציאה ממצרי  " :וַ?אפ@ ֶאת ַה ֵָ 2צק ֲא ֶ0ר ִ
ָכל@ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַ Oוְ ַג ֵצ ָדה לֹא ָעָ @Fל ֶה " .לא היה לה זמ( להכי( צדה ,ותפי היה
ִDי לֹא ָח ֵמDִ 4י ג ְֹרִ @0מ ְִ Lצ ַריִ וְ לֹא י ְ
לה זמ( !!!?
רש"י מפרש ומתר 4בקיצור בעזרת המדרש .אני אנסה להרחיב ולהסביר את פירושו וכוונתו של רש"י .מרי התנבאה
כשהיא היתה רק אחות אהרו( בטר שנולד משה .וכ* כתוב במדרש" :מרי אומרת עתידה אמי שתלד ב( שיושיע
את ישראל .ובשעה שנולד )משה( נתמלא כל הבית כולו אורה ,עמד אביה ונשקה על ראשה ,אמר לה בתי נתקיימה
נבואתי* .וכיו( שהשליכוהו ליאור  עמד אביה  , . . .ואמר לה :בתי ,היכ( נבואתי*? היינו דכתיב 'ותתצב אחתו
מרחק לדעה'  לדעת מה יהא בסו 5נבואתה".
ננסה להבי( את השקפתה של מרי הנביאה בעזרת המדרש .ונעזר ברמז בפירושו של רש"י שכתב "מובטחות היו
צדקניות שבדור שהקדוש ברו* הוא עושה לה נסי  .". . .הביטוי צדקניות שבדור מרמז למאמר הידוע של חז"ל:
בשכר נשי" צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרי".
)מדרש אגדה שמות ב' ,סוטה יב" :(.ויל* איש מבית לוי וגו' .ולאנה הל* ,מלמד שהל* בעצת בתו ,לפי
שעמר גדול הדור היה ,כיו( שראה גזירת פרעה הרשע אמר לשווא אנו עמלי  ,עמד וגירש את אשתו,
ועמדו כול וגרשו את נשותיה  ,אמרה לו בתו )מרי ( ,אבא! גזירת* קשה מגזרת פרעה הרשע ,פרעה לא
גזר אלא על הזכרי  ,ואתה גזרת על הזכרי ועל הנקבות ,פרעה לא גזר אלא בעול הזה ,ואתה ]גזרת[
בעול הזה ובעול הבא . . . . ,מיד עמד והחזיר את אשתו עמדו כול והחזירו את נשותיה  .ורש"י מוסי5
מAעד"
Gבאת ֲא ֶ0ר ָצ ְבא@ ֶַ Cתח א ֶֹהל ֵ
ח0ת ְַ 8מ ְראת ַה ְ
ח0ת וְ ֵאת ַ ARDנְ ֶ
ַעֵ Fאת ַה ִA?Dר נְ ֶ
לפי המדרש על הפסוקַ " :ו? ַ
 במראות הצובאות" :בנות ישראל היו ביד( מראות ]העשויות מנחושת[ שרואות בה( כשה( מתקשטות,
וא 5אות( לא עכבו מלהביא לנדבת המשכ( ,והיה מואס משה בה( ,מפני שעשויי ליצר הרע ,אמר לו
הקב"ה :קבל ,כי אלו חביבי( עלי מ( הכל ,שעל ידיה העמידו הנשי צבאות רבות במצרי כשהיו בעליה
יגעי בעבודת פר* ,היו הולכות ומוליכות לה מאכל ומשתה ומאכילות אות ונוטלות המראות ,וכל אחת
רואה עצמה ע בעלה במראה ומשדלתו בדברי  ,לומר אני נאה ממ* ,ומתו* כ* מביאות לבעליה( לידי
תאוה ונזקקות לה  ,ומתעברות ויולדות ש  ,שנאמר תחת התפוח עוררתי* ,וזהו שנאמר במראות
הצובאות .ונעשה הכיור מה  ,שהוא לשו שלו בי( איש לאשתו ,להשקות ממי שבתוכו את שקנא לה
בעלה ונסתרה ."...וחז"ל כנו אות( נשי" ,נשי" צדקניות".
עמר היה איש ריאלי  איש ההווה .הוא חשב למה להמשי* חיי משפחה ולהוליד בני א בסו 5ה יהרגו לפי
גזירת פרעה .מרי חייה בהווה אבל יש לה את האמונה והביטחו( של הבטחת העתיד .היא התנבאה שעתידה יוכבד
שתלד ב( והוא יושיע את ישראל .אפילו כאשר השליכו את משה ליאור והמצב היה נראה קשה מאד – המשיכה מרי
להסתכל לעתיד ,לרחוק – וכמו שרמוז בפסוק "ותתצב אחותו מרחוק"  פירושו לעתיד" ,לדעת מה יהיה בסו5
נבואתה" .ובזה מסיי המדרש  כדי להודיע לנו מהו כוחה המיוחד של מרי  כוח האמונה והתקווה .האמונה של
מרי ושל שאר הנשי היתה כל כ* חזקה שכאשר קבלו את ההודעה ממשה במצרי שהקב"ה יגאל אות  ,ה כבר
הכינו כלי שיר שבבוא העת של הגאולה ה( תהיינה מוכנות לתת שבח והודאה להקב"ה בכלי שיר ובמחולות.
בסיפור השירה ,התורה מפרידה בי( שירת משה ובני ישראל לבי( שירת מרי והנשי  .אי( ההפרדה הזאת באה
מטעמי צניעות ,להפריד בי( נשי וגברי  ,אלא שהתורה רוצה להדגיש את השוני בי( הסתכלות הגברית לבי(
ההסתכלות הנשית .הגבר הול* לפי המצב בהווה וההגיו( ,וטבע הנשי להסתכל "לרחוק" לאמונת העתיד .א היינו
סומכי רק על הריאליה ,ההווה ,ההיגיו( הצרו ,5משה רבינו לא היה נולד – ולא היינו נגאלי  .כנראה יש לנשי את
התכונה לחיות את ההוה ובאותו זמ( לחוות את העתיד נשי הרות ,יולדות ורואות את הנולד .בזכות נשי צדקניות
נגאלו ישראל ממצרי .
חיי" הופמ(
* מבסס על רעיו( של שר החינו* והתרבות שי פירו(
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