בס"ד

ערב שבת קודש פרשת בשלח ה'תשע"ד

"וַ ִּּי ְירא ּו ָה ָעם ֶאת ה' וַ ּיַאֲ ִּמינ ּו בה' ּו ְבמ ֶֹשה

ד ֹו"(שמות י"ד ל"א)
ַע ְב ּ

בפרשת בשלח לאחר קריעת ים סוף ,לאחר שבני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים ולאחר
שה ה'
שר ָע ָ
ִש ָר ֵאל ֶאת הַ יָד הַ ְגדֹלָ ה אֲ ֶ
טביעת מחנה מצרים בים סוף ,אומרת התורה "וַי ְַרא י ְ
ֹשה ַע ְבדוֹ " ושואל על כך הר"ן (הדרוש האחד
ְב ִמ ְצ ַריִם וַי ְִיראו הָ ָעם אֶ ת ה' וַיַאֲ ִמינו בה' ו ְבמ ֶ
עשר) מדוע רק אחרי קריעת ים סוף וטביעת המצרים נאמר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" מה
היה חסר בכל האותות והמופתים שראו בני ישראל עוד קודם קריעת ים סוף שעדיין לא
הגיעו לדרגת האמונה השלמה בה' ובמשה עבדו?
ועונה על כך הר"ן ,כי למרות שכבר בתחילת דרכו של משה ,לאחר המופתים שעשה לעיני
בני ישראל נאמר "ויאמן העם" לאחר מכן התעוררו אצל בני ישראל ספקות במנהיגותו
ושליחותו של משה .מדוע אומר משה "אלקי העברים נקרא עלינו ועתה נלכה נא דרך
שלשת ימים" מדוע משה לא ניצב מול פרעה ותובע לשחרר את בני ישראל לתמיד? הצורך
של משה בתרמית כביכול מול פרעה ,יצרה אצלם את הרושם שאולי משה לא באמת בא
בשליחות ה' ,שהרי היד ה' תקצר מלהוציא את בני ישראל למרות התנגדותו של פרעה.
שאלה נוספת התעוררה אצל בני ישראל לאחר הציווי (שמות יא ב) "דבר נא באזני העם
וישאלו איש מאת רעהו וגו' כלי כסף וכלי זהב" מדוע יש צורך לבקש את כל הכסף וכלי
הזהב בדרך של שאילה ,כאשר בני ישראל לא מתכוונים להשיב את הכלים הללו? אם בני
ישראל ראויים לצאת ממצרים ברכוש גדול ,כפי שהבטיח ה' לאברהם "ואחרי כן יצאו
ברכוש גדול"  ,מדוע הדבר בא בדרך של מרמה? מדוע לא לתבוע את המגיע להם בדרך
ישרה? שוב נוצר אצל בני ישראל רושם ,כי לא ה' שלח את משה ,שהרי הקב"ה וודאי אינו
זקוק לתחבולות בכדי לגאול את ישראל ולתת להם את ממונם של המצרים.
אולם לאחר קריעת ים סוף וטביעת המצרים ,הבינו בני ישראל שהכל היה מאת ה' ,לגרום
לפרעה ולמצרים לרדוף אחרי בני ישראל ולהיכנס אחריהם לים סוף ,כדי להיענש מידה
כנגד מידה ,על גזירת הש עבוד של בני ישראל ועל גזירת "כל הבן הילוד היאורה

תשליכוהו" .פתאום התברר לבני ישראל ,כי דווקא בקשתו של משה "נלכה נא דרך
שלושת ימים" ,והציווי " דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו' כלי כסף וכלי זהב",
יצרו אצל פרעה ומצרים ,את הרושם ,כאילו משה בא במרמה ,ולא בשליחות בורא עולם.
ולכן היה לפרעה ביטחון ואומץ לרדוף אחריהם.
ומוסיף הר"ן ומסביר ,כי גם קריעת ים סוף באה באופן טבעי כביכול "ויולך ה' את הים ברוח
קדים עזה כל הלילה" כדי להטעות את פרעה .שאלמלא זה ,לא היה מעז פרעה לרדוף
אחריהם לתוך הים .לכן רק אחרי קריעת ים סוף וטביעת המצרים ,הבינו בני ישראל
שבאמת הכל היה מאת ה' ,לנקום בפרעה ובמצרים .לפני זה ,הדבר לא היה מובן לבני
ישראל ואולי גם למשה עצמו .ומסיים הר"ן את דבריו וכותב שאם בגאולת מצרים ,שבה
ידעו בני ישראל שהם בתהליך של גאולה ,בכל זאת היו להם קושיות גדולות וספקות רבים,
קל וחומר שכך יהיה גם בגאולה האחרונה ,שתבוא בדרך שתעורר בנו שאלות וספקות
רבים .ומוסיף הר"ן שמפני זה כתב הרמב"ם ז"ל (הלכות מלכים י"ב ה"ב) על הגאולה
האחרונה ,שלא יודעו הדברים ההם איך יהיו עד שיהיו.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע
החולף:
בנות שכבת ז' שיחקו ועודדו ביום ספורט שכבתי
מגבש .תודה רבה למורה לספורט מירי רוזן על
ההשקעה המרובה בארגון הפעילות.

בנות שכבות ז'-ח' החלו להתנדב באריזת מצרכי
מזון לנזקקים בארגון "תכלית" .מדי שבוע תצא
כתה מכל שכבה לשעת התנדבות .כפתיחה
לפרויקט שמעו הבנות שיחה בנושא חסד מפי הרב עודד והסברים על הארגון ופעילותו מפי
נציג "תכלית".

כמדי שנה התקיימה חשיפה לתוכנית "לשמה" לבנות שכבת ח' .התוכנית כוללת לינה
בפנימייה .בנות השכבה הכירו את סדר היום בתוכנית -שמעו שיחה מפיו של הרב גלעד
לואיס ,השתתפו בפעילות של המדריכות רומי ,דליה ומוריה ,ורקדו במחול אירובי .תודה

רבה לרכזת התוכנית ,המורה חנה חן ולמדריכות ,וכן תודה למחנכות מגי הרשקוביץ ,שרה
עוז ורחלי גרינבוים שליוו את הפעילות.

כהמשך לסמינריון "זהות דתית" שמעו בנות שכבת י' שיחה מפי הרב מאיר נהוראי ,רבה
של משואות יצחק ור"מ במדרשה לבנות במגדל עוז.

יישר כח לכל הבנות שהשתתפו השבוע בשלב הראשון של חידון התנ"ך לנוער בארץ
ובתפוצות .ברכת הצלחה בהמשך ,לבנות שעלו לשלב הבא :יעל כהן מכיתה ט' ,מיכל
קמינסקי ,אלישבע רבינוביץ ,ורעות קרט מכיתות י"ב.
ביום שישי ,ערב שבת שירה ,פרשת בשלח ,התקיימה קבלת שבת לבנות שכבות ז'-ח'
בשירה ובשיחה של הרב עודד.

מזל טוב לאנשי הצוות :למינה הקר לנישואי הבת ,לנאוה ועקנין
להולדת הנכד
מזל טוב לבנות :שושנה שלום ,יעל מאיר ,רינת ראבילו ,נסיה בן ארוש,
שרה חמו ,שירה גולדשיידר ,שיראל בלאסן ,אלישבע מדיוני ,דליה
פרידמן ,מיכל ניסנבוים ,שרה שטייניץ ,נעמה קאהן ,אפרת וייס ,רבקי
וייל ,מיכל שלמן ,שירה הרוש ,שקד מעין ,אלישבע רבינוביץ.

שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

