ערב שבת קודש פרשת כי תשא התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ולתת עליכם היום ברכה" -

הרב עודד

בפרשת השבוע ,אנו קוראים על אחד המשברים הקשים שעברו על עם ישראל במדבר .חטא העגל
ולאחריו התגובה" ,ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי ויאמר להם
כה אמר ה' אלקי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את
אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי
איש ויאמר משה מלאו ידכם היום לה' כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה"
צריך להבין לאיזו ברכה מתכוון משה ומדוע בני לוי ראויים לה לאחר הריגת כשלשת אלפי איש.
על מנת להבין זאת יש לחזור למעשיהם של שמעון ולוי בפרשת וישלח" ,ויקחו שני בני יעקב שמעון
ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר" .ולתגובתו של יעקב" :ויאמר יעקב אל
שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני
ונשמדתי אני וביתי" .אף על פי שבפרשת וישלח לא ברור לגמרי האם תגובתו של יעקב הייתה
רק מחמת הפחד מתגובת יושבי הארץ או אולי ראה יעקב במעשה זה בעיה מוסרית ערכית ,העניין
מתברר בפרשת ויחי כאשר הוא מברך את בניו לפני מותו וכבר אין חשש מיושבי הארץ .את שמעון
ולוי איננו מברך אלא אומר" :ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל"
ולמעשה מנשל אותם מנחלה עם שאר שבטי ישראל .לעומת זאת ,משה לפני מותו בפרשת "וזאת הברכה"
מבחין בין שמעון ללוי .את שמעון איננו מברך ואילו ללוי אמר" :תומיך ואוריך לאיש חסידך ...האומר לאביו
ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ...כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו" ,וכפי שמסביר רש"י במקום כוונתו
לחטא העגל .צריך להבין מדוע יעקב איננו מברך את שמעון ולוי ואילו משה מברך רק את לוי .נראה שיעקב
חשש שאולי פעולתם של שמעון ולוי בשכם לא נבעה אך ורק ממניעים טהורים של קנאות לה' אלה מתוך
רגשי נקם אנושיים פשוטים ולכן הסתייג ממעשיהם ואף לא הבחין בשוני בין מניעיו של שמעון לאלו של לוי.
אולם בפרשתנו מתגלה לנו ההבדל ביניהם כאשר בני לוי נענים לקריאתו של משה "מי לה' אלי" ונרתמים
למשימה הקשה של "הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו" אולם מתוך קדושה יתירה וקנאות לשם ה' וכפי
שכותב הנצי"ב בהעמק דבר בהסבר קריאתו של משה "מי לה' אלי":
"אין הכוונה מי הוא שלא עבד עבודה זרה ,שהרי רוב ישראל לא עבדו עבודה זרה ,אלא :מי שיודע בעצמו
שהוא אך לה' – למסור נפשו וכל אשר לו לאהבת ה' וכבודו – פירוש ,שאינו עובד את עצמו כלל עכ"ל".
כוונת דבריו שלא כל אחד רשאי לקנא לה' אלא רק בעל מדרגה ,ובהמשך דבריו כותב הנצי"ב" :ובזה שהיו
מדקדקים להרוג דווקא איש את אחיו שחייב מיתה ,יכירו כל ישראל שהם מופשטים מרצון עצמם ...וזה יש
ללמוד דהבא לרדוף את הרשע על דבר שחייב באמת ,מכל מקום יש להיזהר שלא ירדפנו מי שהוא שונאו
ומבקש רעתו – דרדיפת אדם הוא סכנה עצומה ,ואם בא בזה שמץ הנאה עצמית לא ינקה עכ"ל".

כוונת דבריו היא שהרגו איש את אחיו אין הכוונה אפילו את אחיו אלא דווקא את אחיו שהוא אוהבו ולכן
ברור שהיה זה לשם שמיים .קדושתם זו של בני לוי מתגלה גם בהמשך ,בקנאותו של פנחס בן אלעזר בן
אהרון הכהן כשחטאו ישראל בשיטים .לעומת זאת בני שמעון הוכיחו שאינם ראויים לקנאות ואין בהם אותה
קדושה של בני לוי אלא אדרבה ,הנשיא החוטא בשיטים עם המדינית ,היה נשיא בית אב לשמעני ,שודאי
היה מחשובי הקהל ,וייתכן שהתנהגותו ביטאה את האווירה בשבט שמעון .רש"י אף עושה חשבון שכל
עשרים וארבעה האלף מבני ישראל שמתו במגפה בעקבות החטא עם בנות מדין היו משבט שמעון ,ע"פ מס־
פרם המועט יחסית של בני שבט שמעון במניין שלאחר המגפה .על פי האמור נראה שמשה מבטיח לבני לוי
את אותה הברכה שיעקב חשש לתת להם .רק לאחר שהוכיחו בני לוי את עצמם לאחר חטא העגל ,התברר
שקנאותם הייתה לשם ה' ולכן אומר משה "ולתת עליכם היום ברכה" – היא הברכה שלא זכו לקבל מיעקב
אבינו לפני מותו.

***

מזל טוב לצוות:
לחוה ליכטנשטיין להולדת הנכדה,
למלכה דומב לרגל בר המצווה של בנה.
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בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
ביום שישי שעבר התקיים בוקר פעילות חברתית מגבשת לבנות שכבת ז' .הפעילות החלה במשחק היכרות
בין כל בנות השכבה בו נתבקשו הבנות למצוא מכנים משותפים בניהן .לאחר מכן כל כיתה קיימה פעילות
חוויתית ברחבי האולפנא שאורגנה ע"י הבנות .תודה לרכזת השכבה רחלי גרינבוים ולמחנכות שרה חבשוש,
הודיה שטרנברג ושרון פסטרנק על ארגון וליווי הפעילות המהנה ,וכן תודה לשרה המדריכה על העזרה
וההשתתפות בפעילות.

פעילות חברתית

סיור בכנסת

במסגרת התוכנית "להיות אזרח" ,השתתפו
השבוע בנות שכבת י' בסיור בכנסת .הבנות
למדו על פעילות הכנסת ,ביקרו באתרים
השונים במשכן ,צפו בדיון במליאה וכן
ניהלו דיון מונחה באחת מוועדות הכנסת.
תודה רבה לאילת ומלכה הרכזות החברתיות
על ארגון הסיור ,למחנכות רבקה טרופ ,רחל
גולד ,מורן ממן ונאוה ועקנין ,ולמדריכות
אמונה מזל ומירב על ליווי הבנות.

פורים קטן

בבוקרו של פורים קטן קושטה רחבת הכניסה של האולפנא
בקישוט עליז ומשמח על ידי המדריכות חני ,אמונה מזל ושרה.
תודה על ההשקעה!

בנות משכבת ט' יצאו להתנדבות נוספת בבית האבות "נופי ירושלים" במסגרת ההתנדבות השנתית "הבין דורי".

תודה למדריכה חני על ליווי הקבוצה.

יישר כח מיוחד לניצן רוזן מכיתה י"ב4
שהייתה שופטת בחידון התנ"ך המחוזי שהתקיים בשבוע שעבר.

בפעילות מדריכות עסקו הבנות בחשיבות קבלת השונה .לאחר מכן שמעו שיחה
מפי הרב יואל פרנקנבורג בנושא התחשבות בזולת .בהמשך הערב נהנו הבנות

לשמה ט'

מפעילות "ששטוס"  -משחק משימות מאתגר ומהנה.

במסגרת פרויקט "מעורבות בקהילה" יצאו בנות כתה י'  5לאריזת מזון למשפחות נזקקות בארגון "תכלית".

הבנות עבדו במרץ ובזיזות רבה וזכו לשבחים בעקבות יעילותן הרבה.
בתום הפעילות ההתנדבותית זכו הבנות לצ'ופר וישבו בצוותא לגיבוש מהנה של אכילת פיצה בצוותא.
תודה רבה לבנות הכתה ולמחנכת הכתה נאוה וועקנין שהובילה את הבנות וכן לסייעת שרה וענונו ולמדריכות
אמונה מזל ומירב על הליווי.
כמידי שבוע בשבוע גם הפעם יצאו בנות כתה ח' לפעילות חסד של אריזת מזון למשפחות נזקקות במסגרת
ארגון "תכלית" .הבנות עבדו בזריזות וביעילות וכל זאת באוירה שמחה ומתוך רצון של נתינה.
יישר כח גדול לבנות כתה ח' 1ולמחנכת שירה פרידמן.

כתות ז' וט' שמעו בשבועיים האחרונים שיחות בנושא בריאות השן ותזונה מאת מדריכות מארגון נטל"י.

קבלת שבת
בסוף השבוע התקיימה "קבלת שבת" לכלל האולפנא בשיר ובכיבוד בניצוחן של בנות שכבת י"ב.
כמו כן התקיימה "קבלת שבת" לשכבת ח' בהנחייתה של מדריכתן חן.

שכבה י"ב

שכבה ח'

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

