ערב שבת קודש פרשת מצורע התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
מצוות סיפור יציאת מצרים –

הרב עודד

אחת המצוות המרכזיות בפסח ,היא מצוות והגדת לבנך ,של סיפור יציאת מצרים העומד במוקד ליל
הסדר .וכך כותב הרמב"ם:
ש ּנַעֲ שׂ ּו לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִםּ ְ ,בלֵ יל ח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ָׂשר ְ ּבנִ יסָ ן
של ּתוֹ ָרה ְלסַ ּ ַפר ְ ּבנִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת ׁ ֶ
שה ׁ ֶ
ִמ ְצוַת עֲ ֵׂ
ש ְ ּבלֵ יל ח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ָׂשר ִּת ְלמֹד לוֹ ַמר "וְ ִה ּג ְַד ּ ָת ְל ִבנְ ָך
אתם" ...ו ְּמ ַניִן ׁ ֶ
שר יְצָ ֶ
ש ּנֶאֱ ָמר "זָכוֹ ר אֶ ת הַ יּוֹ ם הַ זֶּה אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
שיּ ֵׁש ַמ ָצה ו ָּמרוֹ ר מֻ ּנ ִָחים ְלפָ נ ָ
ֶיך .וְ ַאף ַעל ּ ִפי ְׁשאֵ ין לוֹ ֵּבןַ ,א ִפ ּל ּו
ַּביּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמֹרַּ :בעֲ בוּר זֶה"ּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ּ
יאת ִמ ְצ ַריִם; וְ כָ ל הַ ּ ַמאֲ ִר ְ
ש ָּבח.
שהָ יוּ ,ה ֲֵרי זֶה ְמ ׁ ֻ
שאֵ ְרע ּו וְ ׁ ֶ
יך ַּבדְּ בָ ִרים ׁ ֶ
יצ ַ
חֲכָ ִמים ְ ּגדוֹ ִלים חַ יּ ִָבים ְלסַ ּ ַפר ִ ּב ִ
(הלכות חמץ ומצה פ"ז)
מדברי הרמב"ם נראה כי מצוות סיפור יציאת מצרים היא מצווה המיוחדת דווקא לליל הסדר.
יאת ִמ ְצ ַריִם ַּב ּ ֵלילוֹ תָ .א ַמר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ֶּבן עֲ ז ְַריָה:
"מז ְִּכ ִירין י ְִצ ַ
אולם במשנה במסכת ברכות כתובַ :
ש ֶנּאֱ ַמר:
ש ְ ּד ָר ָׁש ּה ֶּבן זוֹ ָמאֶ ׁ ,
יאת ִמ ְצ ַריִם ַּב ּ ֵלילוֹ תַ ,עד ׁ ֶ
ש ּ ֵת ָאמֵ ר י ְִצ ַ
יתי ׁ ֶ
ה ֲֵרי אֲ נִ י ְּכבֶ ן ִׁש ְב ִעים ָׁשנָה ,וְ לֹא ז ִָכ ִ
יך" (דברים טז ,ג)" .יְמֵ י חַ ֶיּ ָ
את ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֹּכל יְמֵ י חַ ֶיּ ָ
יך" – הַ ָיּ ִמיםֹּ " ,כל יְמֵ י
"ל ַמ ַען ִּת ְז ֹּכר אֶ ת יוֹ ם צֵ ְ
ְ
יך" – הָ עוֹ לָ ם הַ ֶז ּהֹּ " ,כל יְמֵ י חַ ֶיּ ָ
יך" – הַ ּ ֵלילוֹ תַ .וחֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים" :יְמֵ י חַ ֶיּ ָ
חַ ֶיּ ָ
יך" – ְלהָ ִביא ִלימוֹ ת הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ".
(פרק א' משנה ה')
והלכה כבן זומא שמזכירין יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה ,כפי שפסק הרמב"ם :ו ִּמ ְצוָה ְלהַ ז ְִּכיר
את ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם כּ ֹל יְמֵ י חַ יּ ָ
ֶיך"( .הלכות
"ל ַמ ַען ִּתזְכּ ֹר אֶ ת יוֹ ם צֵ ְ
ש ּנֶאֱ ָמר ְ
יאת ִמ ְצ ַריִם ַּביּוֹ ם וּבַ ּ ַליְלָ הֶ ׁ ,
י ְִצ ַ
קריאת שמע פרק א' ה"ג)
אם כן במה שונה מצוות "והגדת לבנך" המיוחדת דווקא לליל הסדר ממצוות הזכרת יציאת מצרים
הנוהגת בכל יום ובכל לילה?
מפרשים רבים דנו בשאלה זו .ר' חיים מבריסק תירץ מתוך דיוק בדברי הרמב"ם ,שישנן שתי מצוות
שונות ,מצוות זכירת יציאת מצרים קיימת בכל יום ובכל לילה ,אך בליל הסדר ישנה מצוה מיוחדת
של סיפור יציאת מצרים.
מצווה זו של סיפור יציאת מצרים נבדלת ממצוות זכירת יציאת מצרים בשלושה דברים.
ההבדל הראשון  -במצוות זכירה הנוהגת כל השנה ,אין צריך להזכיר אלא לעצמו ,אבל בסיפור
יציאת מצרים ,המצווה היא לספר לאחר ,ובמיוחד לבניו ,דרך שאלה ותשובה ,כמו שכתוב "והיה
כי ישאלך בנך" "והגדת לבנך" וגו' כלומר הבן שואל מה נשתנה והאב משיב עבדים היינו .וההלכה
היא שאפילו אדם הנמצא לבדו מחויב לשאול את עצמו ,ולהשיב לעצמו ,עבדים היינו ,כדרך שמספר
לאחר.

ההבדל השני  -בליל הסדר צריך המספר להתחיל בגנות ולסיים בשבח כלומר יש לספר לא רק על
גאולת מצרים ,אלא גם על גלות מצרים ,שרק מתוך עומק הגלות ,אפשר להבין ולהודות על נס
הגאולה.
ההבדל השלישי – בליל הסדר מצוה לספר ולהסביר גם את טעמי המצוות של ליל הסדר ,כדברי רבן
גמליאל "כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הם פסח מצה ומרור" פסח
על שום מה ? וכו'  .כלומר יש להסביר מהו הטעם של כל אחד משלשת הדברים הללו ,ועל כך נאמר
בהגדה " ,וכל המרבה לספר ביציאת מצרים ,הרי זה משובח".
בדברים אלו יש בזה מסר גדול וחשוב .כל עניין ליל הסדר הוא לעשות סדר באמונה ,ולשם כך חייבים
לשאול שאלות ,ויש לעודד ולעורר את הילדים לשאול ,כפי שכותב הרמב"ם" :וְ צָ ִר ְ
יך לַ עֲ שׂ וֹ ת ִׁש ּנוּי
ָשיב לָ הֶ ם
שיּ ִׁ
ֹאמרוַּ ,מה נִ ְׁש ּ ַת ּנָה הַ ּ ַליְלָ ה הַ זֶּה ִמ ָּכל הַ ּ ֵלילוֹ תַ ,עד ׁ ֶ
ִשאֲ ל ּו וְ י ְ
שיּ ְִרא ּו הַ ָּבנִ ים וְ י ְׁ
ַּב ּ ַליְלָ ה הַ זֶּה ְּכ ֵדי ׁ ֶ
ֹאמר לָ הֶ םָּ ,כ ְך וְ ָּכ ְך אֵ ַרע וְ ָּכ ְך וְ ָּכ ְך הָ יָה"( .הלכות חמץ ומצה פרק ז')
וְ י ַ
ולכן עושים דברים מיוחדים כדי לעורר את סקרנותם של הילדים כמו שממשיך הרמב"ם וכותב:
ֹאכלוּ ,וְ חוֹ ְט ִפין ַמ ָ ּצה זֶה ִמיַּד
שיּ ְ
ש ְלחָ ן ִמ ִּל ְפנֵיהֶ ם ק ֶֹדם ׁ ֶ
וְ כֵ יצַ ד ְמ ַׁש ּנֶה ְמחַ ּ ֵלק לָ הֶ ם ְקלָ יוֹ ת וֶאֱ גוֹ זִים ,וְ עוֹ ְק ִרים הַ ּ ׁ ֻ
זֶה ,וְ כַ יּוֹ צֶ א ַּבדְּ בָ ִרים הָ אֵ ּלוּ.
וכל אדם צריך לעורר את סקרנותו שלו עצמו לחקור ולהעמיק בענייני האמונה בליל הסדר כדברי
הרמב"ם" :אֵ ין לוֹ ֵּבןִ ,א ְׁש ּתוֹ ׁשוֹ אֲ לַ ּתוּ; אֵ ין לוֹ ִא ּ ָׁשה ׁשוֹ אֲ ִלין זֶה אֶ ת זֶה ַמה נִ ְׁש ּ ַת ּנָה הַ ּ ַליְלָ ה הַ זֶּה ,וְ ַא ִפ ּל ּו
הָ י ּו ּ ֻכ ָּלן חֲכָ ִמים .הָ יָה ְלבַ דּ וֹ ׁ ,שוֹ אֵ ל ְל ַע ְצמוֹ ַמה נִ ְׁש ּ ַת ּנָה הַ ּ ַליְלָ ה הַ זֶּה".
השאלה היא מאוד חשובה ,בלי שאלה ,אין מוכנות אמתית לשמוע תשובה .כך בליל הסדר וכך בכל
השנה .אין לפחד משאלות .אין כמו שאלה טובה הבאה ממקום כנה של רצון להבין ,כפתח לדיון,
העמקה והתפתחות .לא רק מותר לשאול ,אלא אף רצוי לשאול .כמובן ,כאשר יש באמת מוכנות
להקשיב וללמוד ,כשאלת הבן החכם בהגדה.
וכמובן ,התשובה מוכרחה להיות לפי דעת השואל ,אי אפשר להסתפק בתשובות קטנות על מנת
לצאת ידי חובה .יש לתת תשובות מקיפות ועמוקות הכוללות גנות ושבח ,אי אפשר להתחמק מל־
עסוק בכל סוגיא ועניין שעולה.
והדבר האחרון ,יש לתת הסברים שיש בהם טעם .אומנם אנו מחויבים לשמור ולעשות את כל דברי
התורה ,גם כאשר אין אנו מבינים .אולם במקביל אנו צריכים לנסות ולהבין כמיטב יכולתנו את הט־
עמים למצוות ה' בבחינת "נעשה ונשמע".
זוהי הדוגמא של ליל הסדר ,אך ממנה אנו לומדים מודל לכל השנה כולה  -לחינוך העצמי שלנו
ולחינוך של בנינו ובנותינו.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:
בנות שכבת ט' יצאו לטיול השנתי בנגב ובמכתשים .הבנות סיירו במכתש הגדול ,מכתש רמון ועין
עבדת ,לנו באכסניית "ביחד" שבירוחם ,ונהנו מפעילות ערב חוויתית בהנחיית המדריכות .הרב עודד
הגיע בערב היום הראשון לברך את הבנות ולדרוש בשלומן .תודה למשה נויימן רכז הטיולים על ארגון
והובלת הטיול ,למחנכות :חנה חן ,שירה כהן מלמד ,רות לבנברג ,מירב שלום ולמורות :מלכה קינסט,
שירה שרקי ,שרי מוזס ,אסתי אנסבכר ,בת ציון גרוסמן ולמדריכות חני ,שרה ואמונה מזל על הליווי.

במסגרת "המעורבות החברתית " של שכבת י' התקיימה השבוע פעילות מרגשת של חגיגת בת מצווה ברחבת
הכותל לבנות עם צרכים מיוחדים בשיתוף עמותת "מחוברים לחיים" .תודה רבה לרכזת המעורבות החברתית
נתי פרידמן על הארגון ולרכזת השכבה רבקה טרופ ,ולמחנכות רחל גולד' ,רננה וויס ומורן ממן על הליווי של
הבנות.

חלוקת תעודת זהות
במסגרת תוכנית "להיות אזרח" קיבלו השבוע בנות שכבת י' את תעודות הזהות שלהן .לאחר דברים של הרב
עודד בדבר זהות ואחריות ,ולאחר צפיה בסרטון מרגש על מדינת ישראל והמשמעות להיות חלק מאזרחיה
קיבלו הבנות בהתרגשות את התעודות מידי המחנכות וטעמו מכיבוד קל .תודה רבה לרכזות החברתיות אילת
ומלכה על הטיפול בהוצאת תעודות הזהות ועל ארגון הטקס.

בגן הוורדים -

שכבת ח'

בנות שכבת ח' יצאו ליום כיף בהפתעה .הן יצאו לגן הוורדים ,השתתפו במעגל
מתופפים ויצרו יצירות טבעיות מאיצטרובלים .לסיום הרב עודד שוחח עם הבנות והן
קיבלו קרטיב לקינוח… תודה רבה לרכזות החברתיות אילת ומלכה ,לצוות המחנכות
שרה עוז ,יהודית מושקוביץ ,שירה פרידמן ,חוי בן טולילה והמדריכה חן אברהמי על
ארגון הפעילות המגבשת.

בפעילות מדריכות עסקו הבנות בהכנה
לחג הפסח .לאחר מכן שמעו שיחה

לשמה ט'

מפי הרב יואל פרנקנבורג בנושא חירות
מהמ ָצ ִרים הכללית
ְ
אמיתית והיציאה
והפרטית .בהמשך הערב נהנו הבנות
מפעילות ערב טעימה שכללה הפרשת
חלה והכנת פיתות בטאבון.

בנות כיתה י"א במגמת לימודי א"י יצאו לסיור בירושלים בנושא "היציאה מהחומות" .הבנות סיירו בשכונות
שונות בירושלים -מגרש הרוסים ,מוסררה ,ימין משה ומשכנות שאננים ולמדו על תהליכי השינוי בעיר.
תודה לשירה מלמד כהן מורת המגמה על ליווי וארגון הטיול.

צוות מהמרכז להנצחת גוש קטיף הגיע לאולפנא להעניק
את הפרס על הזכייה במקום הראשון בתחרות בין בתי
הספר על פרויקט משמעותי ביום גוש קטיף שהתקיים
בחודש טבת בהפעלת בנות שכבת ח' ומחנכות השכבה.

בשבוע שעבר התקיים כנס בכיכר ספרא לתלמידי שכבת ט' מכל העיר ירושלים הלומדים בתכנית עתודה
מדעית טכנולוגית .תלמידים אלו מסיימים בקרוב את לימודי עתודה מדעית טכנולוגית בחטיבת הביניים.
מטרת כנס זה היתה להוקיר את התלמידים על בחירתם במסלול מדעי טכנולוגי ,הכולל מתמטיקה ,מדעים
מוגבר ומחשבים ,ולהגביר אצלם את הרצון להמשיך להשקיע בתחום זה בתיכון.
הכנס היה מכובד מאוד ,וכמובן שהשתתפו בו גם התלמידות שלנו שבתכנית עתודה בשכבת ט' .יישר כוח לכל
 32התלמידות שבתכנית העתודה משכבת ט' ,כולן קיבלו תעודת הצטיינות ,ובנוסף ,ארבע בנות קיבלו תעודת
הערכה מיוחדת בעתודה על בסיס הישגים טובים במיוחד באחד ממקצועות הלימוד בעתודה והתמדה לאורך
שלושת שנות התכנית .ארבעת התלמידות הן :רעות גלינסקי ,מאירה ליפקין ,שיר הראל ותהילה בן זקן .תודה
לתלמידות על ההשקעה הברוכה ותודה לצוות העתודה בחטיבת הביניים – אסתי אנסבכר ,שירה שרקי ,נעה
בן יעקב ,מיכל קרוטהיימר ונורית אהרוני.

כמידי שבוע ,בנות שכבת ח' יצאו להתנדבות בעמותת תכלית באריזת פירות וירקות.
בשבוע שעבר יצאו בנות כיתה ח' 1בליווי המחנכת שירה פרידמן ומדריכתן חן אברהמי.
יישר כח לבנות ולצוות המלווה על עבודתן החרוצה!

השבוע התנדבה כיתה י' 5בארגון תכלית  -באיסוף מצרכי מזון למשפחות נזקקות.
יישר כח לבנות על עבודתן החרוצה!
תודה רבה למורה נאוה ועקנין ולשרה ונונו על הליווי.

השבוע הוצגה באולפנא על ידי הספרנית מלכה שוויגר ,תערוכה בנושא "מצעד הספרים" .שלושה שולחנות
המחישו שלושה תחומים מן המצעד" :ספרי פנטזיה"" ,סיפורים מן החיים" ו"ספרי היסטוריה יהודית וציונות".
התערוכה היתה מעוררת עניין והעבירה דרך חפצים וצבעים את הרעיונות בספרים.
תודה מיוחדת לנעמי חלפון שציירה את התמונות ועזרה עם רעיונות ודוגמאות ,לחוג מדעים על השיקוי
המרהיב ולכל הצוות והתלמידות הרבות שעזרו בדרך.

לקראת חג הפסח
לקראת חג הפסח הבעל"ט התקיימה באולפנא פעילות מיוחדת ביום שלפני היציאה לחופשה .הבנות
השתתפו בהתוועדות מוזיקלית מרוממת של הרב הלל מרצבך והראל טל ושמעו את שיחתו של
הרב דני סיגליס שעסקה בחירות ומשמעותה בדורינו .את היום חתם הרב עודד בדברי תורה וברכה
לקראת היציאה לחופשה .תודה רבה לרכזות מלכה ואילת על ארגון היום המשמעותי.

תודתינו לכל ההורים ,אנשי הצוות והתלמידות אשר תרמו בגדים בשפע ל"בית של אביה"-
חנות קהילתית לבגדי יד שניה ופעילויות אשר תוקם בעז"ה לאחר הפסח.

ברכות לתלמידות כיתה ח':
אסתר חלפון ,שדמה שאולוף ושרה לווי
שהשתתפו בשלב המחוזי של החידון על
פרקי אבות והגיעו להשיגם יפים מאוד
יישר כח מיוחד ובהצלחה למוריה וולף
שתייצג את האולפנא בשלב הארצי.

מזל טוב לצוות:
לאיילת מרציאנו לרגל בר המצווה של בנה
ולשרון פסטרנק להולדת הבן.
מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שירה
מנדלבאום

שיראל
וייאן

טליה
קלאוסן

אהוביה
לישה

מאירה
סולניקה

אסתר
חלפון

שירה
גורפינקל

אביבה
חריש

מאיה
גלר

הדר
שטרסברג

אורה
סטולמן

שירה
נוב

איילת
הרשם

ידידה
רונס

אוראל
מנחם

שיראל
כהן

יעלי
ינון

אביה
לוי

אסתר
נוחימובסקי

מירב
לוסטמן

שרה
כהן

הילה
ניניו

גבריאלה
ג'יקובסון

מעין
רחימי

בת אל
יצחקיאן

לירז
שושן

מיריאל
דניאלי

נעמה
אפלבוים

מיה
סמסון

אביגיל
רוזנר

גבריאלה
פרינץ

ליאורה
שכטר

אלינוי
גדעוני

רעות
רפפורט

רבקה
דניגר

בברכת פסח כשר ושמח
לנו ולכל בית ישראל
הרב עודד מייזליש
ראש האולפנא

