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פרשת וארא
בתחילת הספר אנו פוגשים את המיילדות העבריות אשר סיכנו את נפשם למען עם ישראל ועל כן הקב"ה השיב להם
שכר על כך" :ויעש להם בתים" ופירשו רבותינו במסכת סוטה דף ד .ששיפרה זו יוכבד ופועה זו מרים ונתן להן שכרם
שמיהם ייצאו בתי כהונה ובתי לוויה ובתי מלכות ואכן מצאנו שנתקיים ביוכבד כהונה ולוויה ובמרים שנישאה לכלב בן
יפונה משבט יהודה מלכות.
ונשאלת השאלה מפני מה נתן להם הקב"ה דווקא שכר זה? וידוע שבדרכי הנהגתו של הבורא להשיב במידה כנגד מידה
ואם כך מהי המידה כנגד מידה בפרס זה?
כאשר גזר פרעה על הזכרים שיהרגו חשב לעצמו שעם ישראל ללא בנים יכול להיכחד ובעצם נצליח להשביח את הגזע
המצרי בבנות ישראל המשובחות .אך פרעה טעה שכן הלכה היא שבת ישראל שנישאת לגוי הוולד יהודי למרות שאביו
גוי ויוצא שאין כל ערך לגזרתו של פרעה.
אלא שבדבר אחד יש ערך לגזרתו ועליה מסרו נפשם המיילדות והחיו את הילדים וזה לעניין הכהונה והלוויה והמלכות
שעוברות דרך כוחו של האב ולא דרך האם שכן אם תוכניותיו של פרעה היו יוצאות לאור לא היה נשאר מבני ישראל
משפחות כהונה ומשפחות לוויה ולא משפחות מלוכה .ועל כן שילם להם הקב"ה באותה מידה שעליה מסרו את נפשם
והעמיד מיהם כהונה ,לוויה ומלכות.
נמצא שכוחו של היהודי מגיע מאימו וכוחו של הכהן ,הלוי ואפילו המלך מגיע מאביו אך בעלי תורה ויראת שמים טמונה
בכוחו באישי של האדם שכן "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"
ומעלתם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ובמצוות גדולה יותר שכן מצאנו בפרקי אבות" :שלושה כתרים הם כתר
תורה כתר כהונה וכתר מלכות וכתר תורה עולה על גביהן .כתר כהונה ניתן לזרעו של אהרן הכהן שמגיע משבט לוי וכתר
המלכות ניתן בשבט יהודה לבניו וצאצאיו של דוד המלך ואילו כתר תורה כל אחד יכול לבוא וליטול.
ועל כן התורה בפרשתנו ,פרשת וארא  ,לא מתעכבת על כל שבט ושבט כפי שמתעכבת ומפרטת על שבט לוי ,להודיע
מעלתם וייחוסם שראו בסבל אחיהם ונטלו אחריות על בני עמם .ועל צבאם היה אהרן שהיה מנהיגם של ישראל בשעות
טרופות אלו וכל כבודו וייחוסו בא מכוח העשייה למען הכלל והיה לו ממי ללמוד מאימו שהייתה ראש לקיום הזכרים
אבל משה גדולתו לא באה מכוח העשייה אלא מכוח התורה שהיא נעלה יותר "וכתר תורה עולה על גביהן".
בית והון נחלת אבות -מכח העשיה של האבות מקבלים יחוס ,אבל יחוס לבד אינו בר תוקף אלמלא עיסקונו בתורה
ובמצוות וביראת שמים שאז כולנו מקבלים אור גדול ומשנה תוקף בעוצמה גדולה.
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