ערב שבת קודש פרשת "צו"  -שבת הגדול תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
סדר באמונה

– הרב עודד

אחת המצוות המרכזיות בליל הסדר היא מצות "והגדת לבנך" ,שעניינה

הרבי מסלונים ,הרב שלום נח ברזובסקי זצ"ל ,בעל הנתיבות שלום,

סיפור יציאת מצרים ,כפי שכתוב בהגדה "וַאֲ ִפיל ּו ּ ֻכ ָּלנ ּו חֲכָ ִמיםֻ ּ ,כ ָּלנ ּו

כותב ,כי שורש גלות מצרים הוא הכפירה בקב"ה כמו שאומר פרעה

יאת
יצ ַ
נְ בוֹ נִ יםֻ ּ ,כלָ נ ּו ז ְֵקנִ יםֻ ּ ,כלָ נ ּו יוֹ ְד ִעים אֶ ת הַ ּתוֹ ָרהִ ,מ ְצוָה ָעלֵ ינ ּו ְלסַ פֵּ ר ִ ּב ִ

שר אֶ ְׁש ַמע ְ ּבקֹלוֹ ְ ,ל ַׁש ּ ַלח אֶ ת
(שמות ה' פ"ב) " ַויֹּאמֶ ר ּ ַפ ְרעֹה ִמי ה' אֲ ׁ ֶ

ש ָּבח".
יאת ִמ ְצ ַריִם ה ֲֵרי זֶה ְמ ׁ ֻ
יצ ַ
ִמ ְצ ַריִם .וְ כָ ל הַ ּ ַמ ְר ֶּבה ְלסַ פֵּ ר ִ ּב ִ

ִש ָראֵ ל לֹא אֲ ַׁש ּ ֵלחַ " .וכמובן
ִש ָראֵ ל ,לֹא י ַָד ְע ִּתי אֶ ת ה' ,וְ גַם אֶ ת י ְ ׂ
י ְׂ

וצריך להבין מה נשתנה סיפור יציאת מצרים מיתר המצוות ,שלכל

התיקון ,הוא האמונה בקב"ה .כל עניין עשרת המכות ויציאת מצרים

המצוות הנוהגות בחגים יש שיעור מהתורה שבו יוצאים ידי חובת

נועדו לגלות את מציאות ה' והנהגתו את העולם .כפי שבני ישראל אומרים

המצווה ,לעומת מצוות סיפור יציאת מצרים שלה אין שיעור וכל המרבה

שר ָע ָׂשה ה' ְ ּב ִמ ְצ ַריִם
ִש ָראֵ ל אֶ ת-הַ יָּד הַ ְ ּגדֹלָ ה אֲ ׁ ֶ
לאחר בקיעת היםַ " ,ויּ ְַרא י ְ ׂ

לספר ביציאת מצרים ,הרי זה משובח.

ֹשה ַע ְבדּ וֹ " (שמות פרק י"ד פסוק ל"א)
ַויּ ְִירא ּו הָ ָעם אֶ ת-ה' ַויַּאֲ ִמינ ּו ה' ו ְּבמ ׁ ֶ

ובכלל צריך להבין מה פירוש השם "ליל הסדר" על איזה סדר מדובר?

הרמב"ן בפירושו לספר שמות (פרק י"ג פסוק ט"ז) אומר ,כי מאז היות

הסברים שונים ניתנו לשאלה זו ,אבל דומני כי הסדר שאנו אמורים לע־

עבודה זרה בעולם בימי אנוש ,ישנם בעולם שלשה סוגי כופרים .הסוג

שות בלילה הזה ,הוא סדר באמונה .חג הפסח הוא חג האמונה .פסח חל

הראשון ,כופרים במציאות ה' ואומרים כי העולם קדמון .הסוג השני,

בחודש הראשון שאנו מונים ליציאת מצרים ,כפי שנאמר" ,הַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה

מודים במציאות ה' אך כופרים בידיעת ה' את הנעשה בעולם .והסוג

שי הַ ּ ָׁשנָה"( .שמות י"ב ב) .הוא
אשוֹ ן הוּא לָ כֶ ם ְלחָ ְד ׁ ֵ
ֹאש ח ֳָד ִׁשים ִר ׁ
לָ כֶ ם ר ׁ

השלישי מודים במציאות ה' ובידיעתו את הנעשה בעולם ,אבל כופרים

החג הראשון שאנו חוגגים על פי סדר החודשים בתורה מפני שעינינו של

בהשגחתו את העולם .עשרת המכות במצרים ,נועדו לבטל את דעת

חג הפסח הוא לבסס את האמונה בקב"ה ולכן הוא ראש וראשון לכל

הכופרים ,על ידי גילוי מציאות ה' השגחתו ושליטתו בעולם .ומסביר

החגים האחרים .הוא הבסיס לאמונה היהודית ולקיום המצוות.

הרמב"ן ,כי בעשרת המכות באו שלושה נוסחים שונים ,כנגד שלושת
דעות הכופרים.

וכך כותב הרמב"ן (שם) "ולכן יאמר הכתוב במופתים ,למען תדע כי אני

ולכן ,כל המרבה לספר ביציאת מצרים ,הרי זה משובח .מפני שאין

ה' בקרב הארץ (לעיל ח' י"ח) להורות על ההשגחה ,כי לא עזב אותה

סוף לעומק האמונה ולבהירות האמונה שאפשר וצריך להגיע .העיסוק

למקרים כדעתם .ואמר (שם ט' כ"ט) למען תדע כי לה' הארץ ,להורות

בסיפור יציאת מצרים מגביר ומעמיק את האמונה ,ולכן כל המרבה

על החידוש ,כי הם שלו שבראם מאין .ואמר (שם ט יד) בעבור תדע כי

לספר ,הרי זה משובח .כמו שמביאים בחסידות ,על הפסוק (תהילים

אין כמוני בכל הארץ להורות על היכולת שהוא שליט בכל אין מעכב

קט"ז פ"י) "האמנתי כי אדבר" שהדיבור באמונה מחזק ומעמיק את

בידו כי בכל זה היו המצריים מכחישים או מסתפקים אם כן האותות

האמונה.

והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה ,ובעבור

ויש לציין ולהוסיף שמידת האמונה נתגלתה במיוחד אצל הנשים .על

כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר יצווה

יאה אֲ חוֹ ת ַא ֲהרֹן
הפסוק (שמות ,ט"ו ,כ"א-כ"ב)" .ו ִַּת ַּקח ִמ ְריָם הַ ְ ּנ ִב ָ

אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו ונעתיק הדבר אל

ָשים ַאח ֲֶריהָ ְ ּב ֻת ּ ִפים ו ִּב ְמחֹלֹת" ,הרי יש
אן� כָ ל-הַ ּנ ִׁ
אֶ ת הַ ּתֹף ְ ּבי ָָד ּה ו ּ ֵַתצֶ ָ

בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון"

לתמוה ,מאין היו לבנות ישראל תופים הרי יצאו ממצרים בחיפזון?

לדברי הרמב"ן ,כמובן שכל אדם שיראה ניסים ונפלאות יאמין מיד

ואומר רש"י" ,מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה

במציאות ה' ,בידיעתו ובהנהגתו את העולם .אבל הקב"ה לא יעשה

להם נסים והוציאו תופים ממצרים".

בכל דור ,אות ומופת לעיני כל רשע או כופר ,מפני שהמופתים שאירעו

וכך כותב הרב שמשון רפאל הירש בספרו "חורב" (פרק ע"ה),

לאבותינו ,מספיקים לבסס ולחזק גם בנו את האמונה בבורא עולם.

פעמים רבות בדברי ימי עמנו הצילו בנות ישראל את הרוח וחיי טהרה

במעמד הר סיני בדיבר הראשון נאמר "אנכי ה' אלוקיך אשר

בישראל עד כדי כך ,שאפילו גאולת ישראל ממצרים בזכות נשים

הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"( שמות כ' ,ב') ועל זה אומר

צדקניות הייתה .תופעה כזאת יכולה לחזור ואמנם שוב תשוב ,ורוח

הרמב"ן (שם) "הדיבור הזה הוא מצוות עשה" לדברי הרמב"ן התורה

ישראל סבא תקום לתחיה מתוך ליבן של בנות ישראל כשרות"

מצווה על כל יהודי להאמין בקב"ה ,בזכות יציאת מצרים ,מפני שיש

ויהי רצון שנזכה להסב כולנו דרך בני חורין מתוך אמונה ,הודאה על

ביכולתו של כל אחד להגיע לאמונה בקב"ה על סמך הניסים הרבים שקרו

העבר ותפילה לעתיד" ,לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

לאבותינו ,אבל החובה מוטלת עלינו להעביר את הסיפור מדור לדור
"והגדת לבנך"

יום חסד

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:

לקראת חג הפסח התקיים השבוע יום חסד

לבנות שכבת ט' .במהלך היום התנדבו הבנות ב"יד שרה" ,בבית

החולים "שערי צדק" ,בבית האבות "נווה שמחה" ובבית ספר הממ"ד בגבעת המרדכי .בסיומו של יום החסד
שמעו הבנות שיחה של ראש האולפנא  -הרב עודד ,ושל מר איתמר מאיזדה בנושא חסד .תודה רבה לרכזת
מחויבות אישית באולפנא נתי פרידמן לרכזת השכבה אורית גלילי ולמחנכות מירב שלום ,מיטל בירמן
ואלירז על ארגון וליווי יום ההתנדבות.
בנות השמינית במגמת ארץ נגשו בשבוע שעבר לבגרות האחרונה על יחידת "הנגב" .לאחריה ארגנו הבנות
מסיבת סיום כיפית בה התחפשה כל אחת מבנות המגמה לתקופה אחרת.
יישר כח למורות המובילות את המגמה ,שירה מלמד כהן והודיה אוחנה על שנים של חוויה לימודית
משמעותית.
בשבוע שעבר התקיימה תערוכת גמר של בנות השמינית במגמת אמנות לסיכום לימודי הסדנה וכחלק
מבחינות הבגרות .בתערוכת הסיום היו עבודות פיסול בניילון ,חיתוכי נייר ,צילום ,וציור בטכניקות שונות.
בזמן הקצר שהתערוכה עמדה ,היא משכה אליה התעניינות רבה של הורים שבאו לערב מיוחד ושל
תלמידות בכל השכבות שהתעניינו בתערוכה .תודה רבה למורה עדי דוד המובילה את לימודיה המגמה
ומלווה את הבנות ביצירת העבודות.

תערוכת גמר

מגמת ארץ

בנות שכבת י' יצאו לטיול שנתי באזור הגליל .הן טיילו בהרי הגלבוע ,בנחל עמוד ,בציפורי ובארבל ,ולנו
באכסניה בצפת .תודה רבה למשה ניימן על הובלת הטיול ,למחנכות רבקה טרופ ושרה חבשוש ולמורים
הרב אליהו קלרפלד ,הרב יהודה לנדא ,נתי פרידמן ,גו'די אמסל ,שיראל כהנא והמדריכה מירב בן שימול
על ליווי הטיול.

בתכנית לשמה השתתפו בנות כיתה ט' בשיחתו של הרב מיקי שיינפלד בנושא "היציאה לחירות בכל תחומי החיים".
בהמשך לקחו הבנות חלק בפעילות מדריכות שעסקה בלימוד על הנאמנות לעצמי והיציאה לחירות .בערב נהנו
הבנות מפעילות 'סוגיות על פחיות' אשר במהלכה הן דנו בנושאים חשובים הקשורים לזהותן הלאומית ,הדתית
והחברתית .תודה רבה למדריכות :שקד אהרון ,הודיה לוי ,שחר סולטן והלל בן אבו על הנחיית הערב המעשיר
והמוצלח ,וכן לרכזות התוכנית :המורה חנה חן והמורה מירב שלום.

בנות כיתה ז' 1יצאו בשבוע שעבר להתנדבות באגודת אפרת .הבנות ארזו ארגזי מצרכים לקראת חג הפסח.
לאחר מכן הן ברכו ברכת האילנות ליד עצי פרי מלבלבים .תודה למורה שירה פרידמן שיצאה איתן.

ביום היציאה לחופשת הפסח התקיים יום עיון

כהכנה לחג לבנות שכבות ז'-י' .היום עסק בנושא "משפחה" .במהלך היום השתתפו הבנות ביחידה של המחנכות,

שמעו שיחה של הרב עודד שעסקה בפסח כחג משפחתי וצפו בהצגה "אין לי אמא אחרת" של תאטרון התנערי שעסק ביחסי הורים-מתבגרים .לאחר מכן
התקיימו שני פאנלים שעסקו בנושא "מדור לדור"  -חשיבות המשפחה בהעברת המסורת .תלמידות החטיבה זכו לארח סבים וסבתות של חברותיהן :הרב נחמן
כהנא  -סבא של נעמה עדי ורויטל דופלט ,הגב' ריקה וד"ר יעקב משען מונטיפיורי  -סבא וסבתא של אוריה משען והרבנית מרים שטרן  -סבתא של המחנכת
הודיה שטרנברג .הפאנל עסק בסיפורים משפחתיים שעוברים מדור לדור והנחתה אותו המורה ג'ודי אמסל .תלמידות ט'-י' נפגשו עם נשים אשר יש במשפחתן
סיפור מיוחד של שליחות :הגב' אסנת כהן  -רעייתו של ראש השב"כ לשעבר ,הגב' תיאורה סימן טוב ,אמה של שארינה  -שמשפחתה הייתה בשליחות של 16
שנה ביפן והגב' אוולין כהן ,אמה של שרה טליה  -אם למשפחה ברוכת ילדים המתגוררת ברובע המוסלמי בעיר העתיקה .לסיום שמעו הבנות שיחה על ההגדה
ועל תפקידה של המשפחה בתוכה מפי הרבנית ד"ר תמר מאיר.

מזל טוב לצוות:
לאיתי הדר לרגל בר המצווה של בנו
לורדית ביטון לרגל נשואי בתה
לשרה גברא להולדת הבן
ולחמוטל אברהם להולדת הבן

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
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