
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
   
   

  
 
 

  
  

   

 פרשת השבוע
 בניסן י"ט, "חוה"מ פסחד' שבת פרשת "

 013.230.92 , ע"גתש
 

קריאה מיוחדת בתורה לשבת חוה"מ פסח 
לרומם את הנשים שבזכותן נגאלנו במצרים 

לנו סדר פסח  )בזכותן גם ישויצאנו מעבדות לחירות3 

  וטקס קציר עומר ואריגה מופלאה ומורכבת של חיי קהילה(
 שמות פרק טו 

ַוְיָמְררּו ֶאת  )יד(ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבָפֶרְך:  )יג(

ַחֵייֶהם ַבֲעֹבָדה ָקָשה ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבָשֶדה 

ַוֹיאֶמר ֶמֶלְך  )טו(ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם ְבָפֶרְך: ֵאת ָכל ֲעֹבָדָתם 

ִמְצַרִים ַלְמַיְלֹדת ָהִעְבִרֹית ֲאֶשר ֵשם ָהַאַחת ִשְפָרה ְוֵשם 

ַוֹיאֶמר ְבַיֶלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִריֹות ּוְרִאיֶתן  )טז(ַהֵשִנית ּפּוָעה: 

ַבת ִהיא ָוָחָיה:  ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ֵבן הּוא ַוֲהִמֶתן ֹאתֹו ְוִאם

ָ ַהְמַיְלֹדת ֶאת ָהֱאֹלִהים ְוֹלא ָעשּו ַכֲאֶשר ִדֶבר )יז(  ַוִתיֶראן

ָ ֶאת ַהְיָלִדים:  ַוִיְקָרא ֶמֶלְך )יח( ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוְתַחֶיין

ִמְצַרִים ַלְמַיְלֹדת ַוֹיאֶמר ָלֶהן ַמדּוַע ֲעִשיֶתן ַהָדָבר ַהֶזה 

ָ ֶאת ַהְיָלִדים: ַוְתחַ  ָ ַהְמַיְלֹדת ֶאל ַּפְרֹעה ִכי  )יט(ֶיין ַוֹתאַמְרן

ֹלא ַכָנִשים ַהִמְצִרֹית ָהִעְבִרֹית ִכי ָחיֹות ֵהָנה ְבֶטֶרם ָתבֹוא 

ַוֵייֶטב ֱאֹלִהים ַלְמַיְלֹדת ַוִיֶרב  )כ(ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶלֶדת ְוָיָלדּו: 

ַוְיִהי ִכי ָיְראּו ַהְמַיְלֹדת ֶאת  ()כאָהָעם ַוַיַעְצמּו ְמֹאד: 

ַוְיַצו ַּפְרֹעה ְלָכל ַעמֹו  )כב(ָהֱאֹלִהים ַוַיַעש ָלֶהם ָבִתים: 

    ָל ַהֵבן ַהִילֹוד ַהְיֹאָרה ַתְשִליֻכהּו ְוָכל ַהַבת ְתַחיּון:  ֵלאֹמר

====== 
 

 -בשכר   נשים  צדקניות שהיו באותו הדור :  ודרש
  333אל ממצריםנגאלו  ישר

  ע"בתלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא 
 

שבת מיוחדת לנו הפעם, שבת חול המועד פסח3 שתי 
חול המועד פסח וסוכות מקבלות בשבתות בשנה, 

 מחוץ לרצף פרשיות התורה, קריאה מיוחדת בתורה
 ופרשת השבוע הבאה בתור ממתינה לאחר חול המועד3 

את הדף שלנו הפעם נעמיד בסימן תרומתן המכרעת של 
טית של הנשים לעם ישראל, ובעיקר להתרחשות הדרמ

 יציאת העם מעבדות לחירות3

בשנים האחרונות מתרחשת יצירה חשובה ועצומה, 
בעיקר באמצעות כתיבה של נשים, המספרות את סיפור 

וסדר פסח, מנקודת המוצא הנשית יציאת מצרים 
המדוכאת כל כך בזרם המרכזי של המדרש היהודי3 
השנה לקראת חג הפסח, יצאה לאור הגדה עם מדרש 

גם אנו נתרום נשי חדש ברוח זאת בשם "והיא שעמדה"3 
 לכך במקצת3 

במדרשים שהבאנו הפעם ניתן לחגוג ביטוי נדיר של 
לעוצמה והחוכמה הנשית3  המדרש  הכרה ומקום

התלמודי, הלוקה כמעט תמיד בהטיה לנרטיב גברי 
פוליטי  למעשה חברתי ביטוי נדיר, נותן כאן ישוביניסט

 של נשים חזקות שבזכותן אנו מתקיימים ונגאלים3

נשים אורתודוקסיות מובילות כיום תהליך מרתק 
ומעורר תקווה גדולה להתחדשותה של האורתודוכסיה, 
הן בקרב הציבור הדתי לאומי והן בקרב הציבור החרדי3 
ביטויים שלעיתים נושאים אופי של מרי "אזרחי ומגדרי" 

של האישה מהנהגת הציבור  תכנגד ההדרה ההלכתי
כיום תהליכי שינוי ומודרנה  ץוהקהילה3 מהלך זה מאי

בקרב הציבור האורתודוקסי לגווניו3 אולי גם אנחנו 
החזקות  ,ניגאל בסופו של דבר בזכות הנשים הצדיקות

שמנהיגותן וקולן חשובים וחסרים  נווהחכמות שבדור
 3רבותית והחברתיתותנו התבמאבק על דמ כל כך

 מדרש "מאיר פנים"                                3שבת שלום לכולנו

 הדברים שבמסגרות מכוונים בעיקרם למחשבה, ושיחה, לא לקריאה בציבור

 גדול הדור היה,    )אביו של משה( : עמרםשנו

 :כיון שראה שגזר פרעה הרשע

 !!!"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" 

 ! ם: לשוא אנו עמליעמרם אמר

 עמד וגירש את אשתו, 

 עמדו כולן וגירשו  את נשותיהן3

  :)מרים אחות משה( בתואמרה לו 

 אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, 

 שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, 

 ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! 

 , בעולם הזהפרעה לא גזר אלא  

 ! בעולם הזה ולעולם הבאואתה 

פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה 

 מתקיימת, 

 ,תקיימתאתה צדיק בודאי שגזירתך מ

 והחזיר את אשתו, עמרם עמד 

  והחזירו את נשותיהן3  םעמדו כול

 א ע"תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב 

 

333בפרק הראשון של ספר שמות, המתאר את 

שעבוד בני ישראל במצרים, אנו נוכחים לראות 
מול  מתייצבתשאף דמות גברית אחת לא 

פרעה3 העומדות מולו הן חמש נשים: שפרה 
אחותו של ופועה המיילדות, יוכבד אם משה, 

, ובתו של פרעה3 כל אחת בדרכה, משה מרים
מתנגדת להוראותיו הרצחניות של פרעה3 חז"ל 
מסיקים מכך שהגברים במצרים, נכנעו לשעבוד 
והתייאשו3 לעומתם, לא וויתרו והעזו להתנגד 

למלך מצרים, ולהיאבק ב"עוניינו, עמלנו 
ולחצינו3 לכן מצהירים חז"ל: "בשכר נשים 

באותו הדור נגאלו ישראל צדקניות שהיו 
 מתוך הלילה הזה, הגדה ישראלית –נעם ציון ממצרים"3333 



 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 שבת שלום
 ומבורך

 קיבוץ רמת יוחנן
 

 פרשת השבוע
 בניסן י"ט, "חוה"מ פסחד' שבת פרשת "

 013.230.92 , ע"גתש

 
 מסכת קבלת שבת
 לכה דודי לקראת כלה
 פני שבת נקבלה

 שבת שלום ומבורך!
 
 
 
 

 
 

 הדלקת נרות שבת:
 

 ,ְוָשְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהַשָבת"

 ; ִרית עֹוָלםם בְ ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשָבת ְלדֹורֹותָ 

 ,ְלעֹוָלםאֹות ִהיא , ֵביִני ּוֵבין ְבֵני ִיְשָרֵאל

 ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה ה'

 ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

 3"ּוַביֹום ַהְשִביִעי ָשַבת ַוִיָנַפש
 (91-91)שמות ל"א 

 !ַשַבת ָשלֹום
 

 שירה:
 

 הללויה 
 הללויה בצלצלי שמע

 הללויה בצלצלי תרועה
 כל הנשמה תהלל יה

 הללויה3


