
ניחוחות לפרשת שמות

בזכות נשים צדקניות

(..  'א/'שמות א" )ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו"

:  לאורך חומש שמות נפגוש שוב ושוב את דמותן של הנשים עליהן אומרת הגמרא

".בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים"

שיוולדעקב גזרת פרעה להשליך כל בן , מרים נאבקת בהחלטת אביה להיפרד מאשתו

:  אף ממשיכה ומשגיחה על משה ביאורמרים.לזוליאור ומצליחה להשיב את הוריה זה 

מסביר הרב צבי משה נריה בספרו נר ( 'ד,ב" )אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לוותתצב"

:  למאור כי בלשונה המדויקת של תורה ניתן להבחין בשני ניבים מהותיים באותו פסוק

זו עמידת פחד  היתהלא -לאמור, היא לא עמדה אלא ניצבה-"אחותוותתצב. "א

לא עמידת אבדן עשתונות  -"לדעת מה יעשה לו. "ב. אלא עמידה איתנה יציבה, וחרדה

ברור הדבר שכאן יתרחש איזה  , היינו". לדעת מה יעשה"ודעת אלא עמידת ציפייה 

שהיתה, יציבתה של מרים–נראה שעמידתה .... , והיא מחכה לראות מה יעשה, פלא

אחרי שכבר נתנה חלקה בהתקנת  , התרוממה מעל לעצות רגילות, כולה דעת קודש

.אשר היא תקום' תיבת גומא מצפה כעת לעצת ה

התפלל , ומבקש שיצליח בקשתך' כשאתה מתפלל לה: "ל"זצמקוריץאומר רבי פנחס 

ה אינו  "הקב. על המטרה עצמה אך אל תתפלל להצלחת האמצעים שהעלית להשגתה

בת  ...ואכן הגיעה השליחות ממרום בצורה הבלתי צפויה ביותר". זקוק לעצות שלך

...ירדה ליאור לקבל את פני משה מושיען של ישראל, פרעה בכבודה ובעצמה

האמיצות העומדות בגבורה תוך כדי סיכון עצמי נגד המילדותבהמשך נפגוש את 

המיילדות  ותיראן"תגובתן , הוראתו המפורשת של פרעה אשר גזר להמית את הזכרים

(  ז"י', א")את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים

:  ובהמשך ציפורה אשת משה מורות  לנו נשות ישראל לדורי דורותהמילדות, מרים

–איש וביתו באו ", היינה חזקות ואמיצות עמודנה ניצבות על משמרתכן, כמוני כמותכן
החוסן המשפחתי של עם ישראל  , הוא הקוד של ספר שמות(. חזקוני" )איש ומשפחתו

.הוא מקור החוסן והכוח להתמודדות ולבניית עם ישראל

הדילמות שלפתחנו לא , האתגרים , כמי שעוסקים ועוסקות בחינוך לעיתים הרוחות 

ה נישא  "נזכור את מרים ושכמותה נעמוד בעמידה איתנה ויציבה בדרכנו ובע, קלות

.במעשינו' וברכת ה' תפילה לעצת ה

שבת שלום ומבורך

שושנה נגר


