בס"ד

ערב שבת קודש פרשת מצורע התשע''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד
חזקה ובזרוע נטויה" -הרב עודד
אחת המצוות המרכזיות בחג הפסח היא מצוות סיפור יציאת מצרים מעבדות לחירות ,וכמו
שאנו אומרים בהגדה "עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע
נטויה" .חז"ל במכילתא דורשים ,ובעקבותיהם גם בעל ההגדה ,את הפסוק" :והגדת לבנך ביום
ההוא לאמר בעבור זה עשה ד' לי בצאתי ממצרים" (שמות י"ג ,ח')" :והגדת לבנך"  -יכול
מראש חודש? תלמוד לומר" :ביום ההוא" ,אי ביום ההוא  -יכול מבעוד יום? תלמוד לומר,
"בעבור זה" ,לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך".
והדבר תמוה מאוד ,מה פשר השאלה יכול מראש חודש? מדוע לחשוב שמצוות סיפור יציאת
מצריים מתחילה כבר שבועיים קודם בראש חודש ניסן ,או אפילו בערב פסח? לא שמענו
שחז"ל שואלים שאלה דומה על מצוות אחרות כגון על מצוות שופר ,סוכה או ארבעת
המינים.
הטור בסימן ת"ל כותב" :שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול ,והטעם ,לפי שנעשה בו
נס גדול ,שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב "בעשור לחודש הזה ...ויקחו להם שה לבית
אבות שה לבית" ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי כדאיתא בסדר עולם ,ונמצא
שעשירי בחדש ,היה שבת ,ולקחו להם כל אחד שה לפסחו ,וקשר אותו בכרעי מיטתו,
ושאלום המצריים למה זה לכם ,והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו ,והיו שיניהם
קהות על ששוחטין את אלהיהן ,ולא היו רשאין לומר להם דבר .ועל שם אותו הנס קורין אותו
שבת הגדול"
גם על דברי הטור יש לתמוה ,מה מקום לציין את הנס של לקיחת השה וחוסר תגובת
המצרים ,לעומת כל הניסים הרבים והגדולים של עשרת המכות ויציאת מצרים.
מסתבר כי אין די ביציאה מעבדות גשמית כדי להיות בני חורין ,יש צורך ביציאה לחירות גם
מהעבדות הנפשית ,וזה תהליך לא פחות קשה .כפי שמיוחס לרבי מגור ,רבי אברהם מרדכי
אלתר זצ"ל ,בעל ה"אמרי אמת" שאמר ,כי עם ישראל זקוק לשתי גאולות :האחת ,להוציא
את ישראל מן הגלות ,והשנייה ,להוציא את הגלות מעם ישראל .והוסיף עוד כי השנייה קשה
מן הראשונה!
אולם אם את היציאה הגשמית ממצרים הקב"ה מוביל ,בתהליך של השחרור מהשעבוד
הנפשי עם ישראל מוכרח להיות שותף .ואשר על כן נראה בדעת הטור ,כי הנס לא היה רק
בכך שהמצרים לא הגיבו על משיכת השה וקשירתו למיטה ,אלא על עצם היכולת של בני
ישראל לעשות זאת כנגד משעבדיהם.
לאור האמור מובנת שאלת חז"ל "יכול מראש חודש" ,שהרי בראש חודש נצטוו ישראל
"משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח" בעצם הציווי מתחילה הגאולה הנפשית
ותחילת השחרור מהשעבוד .גם השאלה יכול מבעוד יום מובנת ,מפני שבערב פסח שחטו בני
ישראל את קרבן הפסח ויש בזה צעד משמעותי מאוד בגאולתם הנפשית של ישראל.
מרן הרב קוק זצ"ל זיע"א כותב במאמרי הראי"ה (בין עבדות לחירות)" ,וכשאנו בודקים את
החמץ לאור הנר אנו בודקים גם כן את חדרי הלב ,לבער אחרי חומצת העבדות שנדבקה
בנפשותינו ,למען נוכל להיכנס אל חוג האורה של חג חירותינו ברוממות נפש ,נקיים מכל
כתם של העבדות".
ויהי רצון שנזכה כולנו יחד עם ביעור החמץ ,לבדוק ולבער את השעבודים הנפשיים שאנו
מצויים בהם ושלא מאפשרים לנו לממש את תוכן חיינו ,ונזכה להיכנס לחג החירות כבני חורין.

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף.
משלחת מבנות שכבת י"ב יצאה למסע זיכרון לפולין בעקבות הקהילות שחרבו .השבת הן שוהות
בעיר קראקוב ,ותשובנה לארץ בתחילת
השבוע הבא .תודה רבה לראש המשלחת הרב
דוד מוריה ולמורות המלוות :הדס גודמן ,ענת
בזק ,ורדית ביטון ,בת אל לפיד ונירית
ברקוביץ.
בנות שכבת י"ב שבחרו שלא להצטרף למסע
יצאו למסע תקומה קצר בארץ .הבנות סיירו
בכלא עכו שם שמעו על אסירי המחתרות.
בעתלית הצטרף אליהן הרב עודד לסיור
בעקבות המעפילים ולשיחה של מר דוד בן
דוד מניר עציון שסיפר להן את סיפורו
כמעפיל .בזיכרון יעקב סעדו הבנות את ליבן
ודנו על חוויותיהן מהיום בהנחייתו של הרב
עודד .תודה רבה למורה אילה אנקרי
שהובילה את היום למורה גילת סלע על
ההדרכה וליועצת גילה ברגר שהצטרפה.
לכבוד

חג

הפסח

קיימו

בנות

מועצת

התלמידות יום מודעות לפלאפונים בסימן
חירות .במהלך היום שמעו בנות שכבות ז'-
י' את שיחתו של מר ירון תאנה שדבר עם
הבנות על ההשלכות החברתיות של
השימוש בסמארטפונים על כל מרכיביהם,
דנו בסוגיות חברתיות העולות מהנושא
במסגרת "קפה דילמה" בהנחיית בנות
מועצת התלמידות ,וצפו בסקר שערכו בנות
המועצה ובסרט מעורר חשיבה .את היום
סיימו הרב עודד שדיבר על משמעותה של
החירות והרב דני סיגליס ,ראש ישיבת
ההסדר בנצרת .יישר כח למדריכות רומי
ודליה על הנחיית המועצה בהכנות ליום
הפעילות ,לרכזות החברתיות אילת ומלכה
ולכל בנות מועצת תלמידות שהיו שותפות
בהנחיית היום ובארגונו :טל פלבר ,עדי
גמליאל ,ציפי וינטר ,שני דורון ,נעמה

אפלבוים ,עדן ספז ,דבורה רודאף ,מלכות בן הר ,תמר רוזנפלד ,עדי פרנקפורטר ונעמה ברוך.
במשך השבוע נערך באולפנא מבצע "ביעור חמץ" בשיתוף עם עמותת "בחסד ובצדק" .במסגרת
המבצע נאספו בגדים רבים ,משחקים וחמץ שיימכר לפני הפסח ויימסר למשפחות נזקקות לאחריו.
יישר כח לכל השותפים :למורה נתי פרידמן רכזת החסד ,לבנות מועצת התלמידות ולמדריכות רומי
ודליה.
יישר כוחה של ברכה גריינר מכיתה ח' 4שהשתתפה בחידון המחוזי בפרקי אבות והפגינה ידע
ובקיאות ויצגה את האולפנא בכבוד.
בנות כתות ח' 1וח' 4קיימו השבוע פעילות במסגרת בוקר כיתה.

מזל טוב לצוות :לטובי איזק להולדת הנכד ,לרב יהודה וולד להולדת
הבן.
מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

מאיה גלר ,אילור

קלה ,יעלי ינון ,שירת בן זכריה ,אביה לוי ,שיראל כהן ,מיה סמסון ,בת
אל יצחקיאן ,נעמה אפלבוים ,הילה ניניו ,אביגיל רוזנר ,אלינוי גדעוני,

רעות רפפורט ,רות כמכאג'י ,ברקת ברקסא.

שבת שלום
ופסח כשר ושמח
לנו ולכל ישראל!
הרב עודד
וצוות האולפנא

