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 ד"בס

  "שמות"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 . ניהול קונפליקטים

 ,וימת יוסף ואחיו וכל הדור ההוא": פרשתנו פותחת בתחילתה של גלות מצרים

ם  ֶרץ ֹאָתַּֽ א ָהָא֖ ּ֥ ד ַוִתָמל  ד ְמֹאֹ֑ ַעְצ֖מּו ִבְמֹאֵ֣ ּו ַוַיַּֽ ל ָפ֧רּו ַוִיְשְר֛צּו ַוִיְרבּ֥ י ִיְשָרא ֵ֗ ֵ֣  ."ּוְבנ 

את הטובה ' שוכח'ם ישראל מתרבה עד כדי כך מאיימת על פרעה שהעובדה שע

הוא מתעלם מהעובדה שעם ישראל מאז ומתמיד  . שעשה יוסף למען ארץ מצרים

י"... נאמן לממלכה וחושש ש ף ַגם ִכַּֽ אָנה ִמְלָחָמ֙ה ְונֹוַסֶ֤ ינּו ְוִנְלַחם הּו֙א ַעל ִתְקֶרֶ֤ ְנא ֵ֔ נּו ָב֖  שֵ֣

ה ִמן ֶרץ ְוָעָלּ֥  ".ָהָאַּֽ

 :של עם ישראל של פרעה לעצירת הריבוי העצום הראשון סיוןינה .1

 

 

 

 ! הפתרון נכשל

 

    

 מה היה הפתרון? 

 ל ימעיט את עם ישראל"מדוע חשבו פרעה ויועציו שהפתרון הנ ? 

 קראו בקטע הבא? כיצד קרה שעם ישראל בכל זאת הצליח ללדת עוד ילדים : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם" ָ֑ ֖תֹו ְבִסְבֹלתָּ ַען ַענֹּ ים ְלַמַ֥ י ִמִסִּ֔ ֵ֣ ר  י֙ו שָּ לָּ ימּו עָּ ִשִׂ֤ י מִ  ,ַויָּ ִׂ֤ ר  ֶבן עָּ ְסְכנֹו֙ת ַוִיִּ֜

ה ֶאת ם ְוֶאת ְלַפְרעִֹּּ֔ ַֽ  ִפתֹּ֖ ַעְמס   ".סַרַֽ

ל" ַֽ א  ַ֥י ִיְשרָּ ֖י ְבנ  צּו ִמְפנ  ק ֻ֕ ץ ַויָּ ן ִיְפרָֹּ֑ ֵ֣ ה ְוכ  ן ִיְרֶב֖ ַ֥ ֹו כ  תִּ֔ ּו אֹּ ֲאֶש֙ר ְיַענֵ֣  "ְוַכַֽ

 : בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל ממצרים

כשהלכו לשאוב מים ? מה עשו .לו אבותינו ממצריםדרש רבי עקיבא כי בזכות נשים צדקניות שבאותו דור נגא

היו מבשלות קדירה של דגים וקדירה של חמין . היה הקדוש ברוך הוא מזמן להן דגים קטנים כדי מחצית הכד

רוחצות אותם ומגישות לפניהן אכילה , שם היו מעודדות אותם בדברי ניחומים. ומביאות לבעליהן בשדה

 .דת הן יוצאות לשדה ויולדותיתה מגעת שעתן לליוכשה. ושתיה

 : תרמילון

מה יהיה על המשכיות  -

 ?  עם ישראל

בדרך הביטחון  -

 והאמונה

איך אפשר ללדת  -

ילדים למציאות של 

 ? עבדות קשה כל כך

 .נגאלו ישראל -

 

 : השלימו

 .עם ישראל עמד בפני קונפליקט מסובך ביותר

 ____________________________________________ :מצד אחד

 ____________________________________________: ומצד שני 

 _______________________________ :נשות ישראל בחרו

  ______________בזכותן  ,הן המשיכו ללדת למרות המציאות הקשה

 



ba יושר 

 
 

 

נשות ישראל הצדקניות  
 בחרו למרות הקושי

בדרך של אמונה גדולה 
וכך זכו להביא את 

 הגאולה

 :של עם ישראל רת הריבוי העצוםעציסיון השני של פרעה ליהנ .2

לא רק שאינה , בינים שהעבודה הקשהכאשר פרעה ויועציו מ

בזכות אמונתן של נשות )ממעיטה את הילודה אלא מרבה אותה 

 : הוא נוקט בדרך אכזרית יותר( ישראל

ַאַחת֙ " ם ָהַּֽ ֶ֤ ר ש  ת ֲאֶשֹּ֨ ִעְבִרֹיֹ֑ ת ָהַּֽ ְמַיְלֹד֖ ִים ַלַּֽ ֶלְך ִמְצַרֵ֔ אֶמ֙ר ֶמֵ֣ ֹֹּ֨ ית פּוָעַּֽ ִשְפָרֵ֔  ַוי ִנ֖ ם ַהש  ּ֥ אֶמר  .הה ְוש  ֵֹ֗ ַוי

ן ַעל ְבַיֶלְדֶכ֙ן ֶאת ֹות ּוְרִאיֶת֖ ִעְבִריֵ֔ ִָ֑ים ִאם ָהֵ֣ ָאְבָנֹ֑ ּ֥  ָהַּֽ ֹו ְוִאםב  ן ֹאתֵ֔ ֲהִמֶתֵ֣ ָיהַבּ֥  ן הּו֙א ַוַּֽ וא ָוָחַּֽ  ".ת ִה֖

 מצד אחד. תארו את הקונפליקט בו נמצאות המיילדות: 

________________________________ 

 _______________________________________ : ומצד שני

ְמַיְלֹד֙ת ֶאת": המיילדות בוחרות אןָ ַהַֽ יֶרֶ֤ ים ַותִּ ֱאֹלהִִּ֔ ֶלְך  ָהַֽ ן ֶמֹ֣ ר ֲאֵליֶהֶ֖ ֶבֶּ֥ ר דִּ ֲאֶשֶׁ֛ ּו ַכַֽ א ָעשִ֔ ֹֹ֣ ְול

יןָ ֶאת ם ַוְתַחֶיֶ֖ יִּ ְצָרָ֑ ים מִּ ַֽ  ".ַהְיָלדִּ

  מלך מצריםמה גרם למיילדות להמרות את פיו של פרעה? 

 שאבו כוח להתנגד למלך מהיכן  ? 

 ך ליהודים שהימרו את פי המלך הגוי כדי לקיים את "תנו דוגמאות נוספות מהתנ

 . 'דבר ה

ד": הפתרון נכשל ּו ְמֹאַֽ ַעְצמֶ֖ ם ַוַיַֽ ֶרב ָהָעֶׁ֛ ִּ֧ ת ַויִּ ְמַיְלֹדָ֑ ים ַלַֽ ֶ֖ יֶטב ֱאֹלהִּ  ".ַוֵיֶּ֥

 

 :ל עם ישראלסיון השלישי של פרעה לעצירת הריבוי העצום שיהנ .3

 : ' עולה מדרגה'פרעה 

 

 

 מה ההבדל בין הפתרון השני לפתרון הזה ? 

 ל הצליח"האם הפתרון הנ ? 

 בזכות מה? מי נולד על אף הכול ? 

  תארו את הקונפליקט שעמד בפני נשות ישראל לאור העובדה שבנם יכול למות

 . על ידי המצרים ביאור

 עכיצד היה עליהם להכריע בקונפליקט זה ומדו? 

 מה אתם יכולים ללמוד על קונפליקטים בין יראת שמים ליראת המלך   ? 

 

 

 

 

ל" ה ְלכָּ ו ַפְרעִֹּּ֔ ל ַוְיַצֵ֣ ר כָּ אמָֹּ֑ ֙ה ַתְשִליכ ִּ֔  ַע֖מֹו ל  רָּ ֹוד ַהְיאֹֹּ֨ ן ַהִילּ֗ ֵ֣ לַהב  ּון הּו ְוכָּ ת ְתַחיַֽ  ."ַהַב֖
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":ויחי"דבר תורה לשבת פרשת 

ּו "העובדה שבני ישראל . פרשתנו פותחת בקורות עם ישראל בגלות מצרים ּבּ֥ רְׁ ֛צּו ַויִּּ רְׁ ש ְׁ ֧רּו ַויִּּ ּפָּ

ֶ֖רץ ֹאתַָּּֽם אָּ א הָּ ּ֥ ל  ּמָּ ד ַוּתִּ ֹאֹ֑ ד מְׁ ֹאֹ֣ מְׁ ֖מּו ּבִּ ַעצְׁ ַּֽ . מאיימת על פרעה והוא מחפש פתרונות לבעיה "ַויַּ

פרעה מאמין שבדרך . הניסיון הראשון לעצור את הילודה הוא על ידי עבדות קשה ומרה

מי ירצה ללדת ילדים למציאות של  -ובכלל  ,הטבע העבודה תגרום לייאוש מהחיים

ץ" :אולם הפתרון נכשל? תעבדו רֹֹ֑ פְׁ ן יִּ ֹ֣ כ  ֖ה וְׁ ּבֶ רְׁ ּ֥ן יִּ ּו ֹא֔תֹו ּכ  ַעּנֹ֣ ֙ר יְׁ ֶ ֲאש  ַכַּֽ ל מלמדים בזכות מי "חז ".וְׁ

צום האם עקונפליקט פני הן עמדו ב. בזכות נשים צדקניות שבאותו דור :ומה קרה הדבר

נשות ישראל בחרו בדרך  .או להילחם על קיומו של עם ישראל להיכנע למציאות ולהתייאש

שפרה , פרעה פונה למיילדות העבריות. י לבעיה היה ישיר ואכזריהפתרון השנ. האמונה

שפרה ופועה עמדו בפני קונפליקט לא . ומצווה עליהן להמית את הבנים הנולדים ,ופועה

ומצד שני גזירת המלך מנוגדת לצו . מצד אחד אי קיום גזרת המלך סופה מוות - פשוט

֖ים " :התוצאה היא. נהעל אף הסכ' המיילדות בוחרות לשמוע בקול ה. ה"הקב יֶטב ֱאלֹהִּ ּ֥ ַויּ 

ד ֹאַּֽ ֖מּו מְׁ ַעצְׁ ַּֽ ם ַויַּ ֛ עָּ ֶרב הָּ ֧ ת ַויִּּ דֹֹ֑ ַיּלְׁ מְׁ פרעה מגייס . הפתרון השלישי הוא הפתרון האכזרי מכולם". ַלַּֽ

למרות הקושי . ות בני ישראלאת כל עמו למלחמה ומצווה אותם להשליך ליאור את תינוק

ממסירות נפש שכזו נולד . להמשכיות עם ישראלודואגות ' העצום נשות ישראל בוטחות בה

    .  אכן בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. מושיעם של ישראל, משה


