
 

 

 

 

  

                                                   

 

 

נולד מנהיגם של בפרשה של השבוע ו !ספר שמות - חומש חדש
החזקתי בידיי לפנות בוקר והשבוע גם אני  ישראל, משה רבנו

הבנות שלי ברוך השם.  !תינוקת מנהיגה, נכדה שלי שנולדה
לא בבית החולים ו �� .הן יולדות לפי פרשת השבוע .ייתניותצ 

 ללידה צועדותהן יכולתי שלא להצדיע, קודם כל, לנשי ישראל. 
לידות הן פחות כואבות. יש אפידורל ודיקור כיום, בפחד ענק. 

מים ועדין, הפחד הגדול ביותר הוא מה  לידתמסאז'ים ווּדּוָלה ו
ּיֹוֵלָדה שאמרו בכתבי הקודש המדהימים שלנו: הפחד,  1.ִחיל ּכַּ

 הפחד. 

הן -! מדהים שהמיילדות הןוהמיילדות המהממות האלה
ְפָרההמנהיגות של העם שלנו בפרשת שמות. הנה  ִׁ   2.ּפּוָעה, הנה ש 

ת ו ז  רֶׁ ֶׁ פ  ַׁ ש  מ ְּ ֶׁ לָּ ש  ו ָּ ת הַׁ שפופרת  כניסההיא מ מה הכוונה? – 3דאֶׁ
כדי לנקות לו את הריאות מנוזלים, כדי שיוכל  ,לריאות שלו

גרררר, " עה לו:בסך הכל פו   ?עהבכות. ומה עושה פוּ נשום ולל
ָלִדים. ועל שתיהן התורה כותבת  "...פרררר יְּ ת הַּ יןָ אֶּ ּיֶּ חַּ ּתְּ ואיך  4וַּ

הוא לא נושם, לא ממש.  מחיה אותושפרה הרי  משווים זו לזו?
 ?ּפּוָעהל מה את עושה, בוכה והיא שואבת לו מים מהריאות אב

 ?מה זה נותן לו בכלל, הקולות החמודים שאת משמיעה לו

השיעור הראשון שילד , את םדהיוחז"ל מלמדים אותנו לימוד מ
ילד, תשמיע קול. שתדע  צריך ללמוד כשהוא מגיע לעולם:

ת, מפני שעבדים לא להשמיע קול בכי. דע לך שיש  בך מלכוּ 
 יודעים להשמיע קול. 

תינוק שומע כשהוא יוצא לאוויר העולם הוא הקול הראשון ש
ה; מא שלו מבכיינתאת אהוא  עֶּ פְּ ּיֹוֵלָדה אֶּ למה הוא צריך  5. ּכַּ

 כי היא אומרת: מו היולדת?יהזה של א ה"המ   ההמ  "לשמוע את ה

 
 תהילים מ"ח, ז: "ְרָעָדה ֲאָחזַָתם ָשם ִחיל ַכּיֹוֵלָדה".   1
ֹּת, ֲאֶשר ֵשם ָהַאַחת  שמות א', טו: " 2 ֹּת ָהִעְבִרּי ֹּאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַריִם, ַלְמיְַלד ַוּי

 ."ִשְפָרה, ְוֵשם ַהֵשנִית ּפּוָעה
יֹוֶכֶבד, " -" שפרהתלמוד בבלי, סוטה יא, ע"ב. וגם רש"י לשמות א', טו: " 3

 ". ַעל ֵשם ֶשְמַשֶּפֶרת ֶאת ַהָּוָלד
 שמות א', יז.   4
ּיֹוֵלָדה 'ְלשֹון ְצָעָקה, ְכמֹו ישעיהו מ"ב,  מובא ברש"י לשמות א', טו: " 5 כַּ

 ."ה'ֶאְפעֶ 

ע" ִין-הההֵמ  ּדַּ אָת  אַּ היא  יולדת; היא אמא שלך לא צועקת כי  6.ּבָ
תבוא לעולם, אני אפתח לך את הריאות כש יולדת כי היא צועקת!

מלמדת  היותר משפרה, שפותחת לך פיזית כדי שתבכה. פוע
ם אותך שכשתשמיע קול, מישהו מקשיב לך שם למעלה. אתה ש  

ה. "אצל הקב"ה ֵאּלֶּ מֹות  וְּ ְּ , "שמעון", "ראובן" רק תגידו - 7ש 
 והקב"ה מקשיב  ועונה.  ",אורנה", "ציפי", "יהודה"

 ע קול הוא עבד. ימי שלא משמו

, "דולגהנשר ה"אנחנו מציינים השבוע את פטירתו של המנהיג, 
קשר עם הפר על סהוא כותב רבנו משה בן מימון. ם. "הרמב

זה  "נבוכים"והוא מסביר ש" הוא קורא לו מורה נבוכים"אלוקים, 
חצין אנשים שיודעים לה -ומה ההבדל . "בוכים"היפך המילה 

. הם ידעו ולהיות בוכים, הם יהיו בני מלכים (החוצהקול וציא )לה
ם שם תהות רוע ולמחות נגד הרוע. הם ידעו שמישהו שומע אולז 

 למעלה  ומציל אותם. 

בוכים, יהיה להם מבוך פנימי בלב והם לא ידעו -אנשים נאילו ו
ַצרהם  "צריםמִׁ "שלהוציא מילה. חז"ל מלמדים אותנו  ן יּמֵּ רו  . ַהּגָ

פשוט כשהגרון נצור, והקול לא יוצא, ואתה לא מוציא מילה, אתה 
לא  גינוני צדיקות:בטעות שהשתיקה היא נשים חושבות  8עבד.

אבל ככה לא  –לדבר, לא לענות, לא להביע, לא לבכות, אני גיבורה 
ה האלה הם יפָע , תפעי, מפני שהקולות ישהי אפעִׁ ּתִׁ  נולד כלום!

 מדהימה שם למעלה. תהיי מלכה. 

 
 ְדָבִרים ִבְשֹלָשה ִהְסַתֵכל: 'אֹוֵמר ַמֲהַלְלֵאל ֶבן ֲעַקְביָא"משנה, אבות ג', א:  6

 ָעִתיד ַאָתה ִמי ְוִלְפנֵי, הֹוֵלְך ַאָתה ּוְלָאן, ָבאתָ  ֵמַאיִן ַדע :ֲעֵבָרה ִליֵדי ָבא ַאָתה ְוֵאין

 ָעָפר ִלְמקֹום - הֹוֵלְך ַאָתה ּוְלָאן, ְסרּוָחה ִמִטָּפה - ָבאתָ  ֵמַאיִן. ְוֶחְשבֹון ִדין ִלֵתן

 ַהְמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלְך ִלְפנֵי - ְוֶחְשבֹון ִדין ִלֵתן ידָעתִ  ַאָתה ִמי ְוִלְפנֵי, ְותֹוֵלָעה ִרָמה

 ".'הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש
 שמות א', א.   7
 ְבֵמַצר יֹוֵרד ֶשְכֶשַהִדבּור ס"ו: " , "ליקוטי מוהר"ן"רבי נחמן מברסלב 8

 לֹו ֶשּיֵש ַהיְנּו, ַהִדבּור ִּפי ַעל ָאנּוס הּוא ֲאזַי, ִמְצַריִם גָלּות ְבִחינַת ֶשזֶה, ַהגָרֹון

ֹּנֶס  ִמֵמַצר ְלהֹוִציאֹו יָכֹול ְוֵאינֹו..., ְלָהאֹוִתּיֹות נְֻקדֹות ֶשֵאין ַעל־יְֵדי ּוְמנִיָעה א

רבי נתן מברסלב, "ליקוטי הלכות" יורה דעה, הלכות חלב ודם ". וגם: ַהגָרֹון

 ָהיָה ֶשזֶה. ל"ַכנַ  גְרֹונִי נִַחר ְבִחינַת, ַהָגרֹון ֵמַצר ְבִחינַת הּוא ִמְצַריִם ִכיד', א: "

 וגם:  ".ַכּיָדּועַ  ַבגָלּות ַהִדבּור ֶשָהיָה ִמְצַריִם גָלּות ִעַקר



 

 

ד בספר תהילים.  , לכאורה,הוא מתלונן דוד המלך. כמה עַּ

ה בֹוִדי ההמֶּ ה כְּ ִלּמָ ה. כי הוא מלך, ומלך יודע  כמה  הוא פוע   9?ִלכְּ
 לבטא את המצוקה שלו ולהוציא אותה החוצה. 

תנקה את  - תינוק השיעור הראשון לתינוק שבא לעולם:אז 
הריאות ותבכה, כי מישהו דואג לך שם למעלה. ולכן הגאולה 

חוּ מתחילה במילה " ָאנְּ ּיֵ ָרֵאל". וַּ ֵני ִיש ְּ חּו בְּ ָאנְּ ּיֵ תארו לכם שעד  10.וַּ
 אז הם לא הוציאו אפילו אנחה. 

 . "כי בשביל מה, ימימה, אף אחד לא מקשיב לי" 

יש כלי שנקרא מיקרוסקופ. במיקרוסקופ  אומר רבי ירוחם ממיר:
רואים חיידק שלא נראה בכלל לעין והוא פתאום נהיה גדול פי 

כאן זה כמו כלום, אבל למעלה כשיהודי מוציא אנחה, . אלף
ע ֱאלֹ  מוגדל כל כך!זה  בשמיים מַּ ְּ ש  ּיִ ּכֹר ֱאלֹ ִק וַּ זְּ ּיִ ֲאָקָתם וַּ ת נַּ ים  ִק ים אֶּ

ִריתוֹ  ת ּבְּ ָרָהם ,אֶּ בְּ ת אַּ ֲעקֹב. ,אֶּ ת יַּ אֶּ ָחק וְּ ת ִיצְּ    11אֶּ

 כי צועקים.  -ם. יולדים ילא צועקים כי יולד

-ובעזרת השם שנזכה לשמוע המון !תפעה !ברוך הבא, ילדאז 
 ופועים.  פיהםתינוקות פותחים את  המון

 בצוות העריכה: הדסה סאסי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ָכזָב ְתַבְקשּו ִריק ֶתֱאָהבּון ִלְכִלָמה ְכבֹוִדי ֶמה ַעד ִאיש ְבנֵיתהילים ד', ג: " 9

 ".ֶסָלה
 שמות ב', כג.   10
 שמות ב', כד.   11

 

 

 

 

https://parasha.org/signup

