
 

 18* גליון  תשע"ו שבט י"ג*  בשלחשבת פרשת 

 שבתלקראת 

  תחילתבו, התורה בקריאת המופיעה הים שירת בשל" שירה שבת" גם נקראת בשלח פרשת
  פן... פלישתים ארץ דרך אלוהים נחם ולא, העם את פרעה בשלח ויהי"הפרשה כתוב: 

. קריאה שניה של הפסוק תעלה מיד שאלה:  "מצרימה ושבו מלחמה בראותם העם ינחם
וכי פרעה "שלח" את העם? הרי פרעה היה זה שניסה למנוע בכל דרך מעם ישראל לצאת  

החלה יציאת מצרים על אפו וחמתו של פרעה, שמיד  ר עשרת המכות ממצרים, ורק לאח
"בשלח   ם. מדוע, אם כן כתובדי להחזירם למצריעם ישראל כהתחיל גם לרדוף אחרי 
 והים"?פרעה", ולא "בשלח אל

צער". ומהו הצער   לא לשוןשנאמר 'ויהי' אינו אאמרו חז"ל במסכת מגילה: "כל מקום 
? מסביר הרב אליהו  )בשלח פרעה"נפתחת במילה "ויהי" ("ויהי  שבגללו הפרשה

שרצו לצאת  אלו  –קבוצות ביציאת מצרים. הראשונה  שלזינגר: בעם ישראל היו שתי
ב" שלא האמינו, ואף  ה"ערב ראלו  –ממצרים והאמינו בה' לכל אורך הדרך. השניה 

 הצטערו שצריכים לעזוב את מצרים, אך "הלכו עם הזרם" ויצאו יחד עם כל השאר.
שיש קשר בין שני חלקיו של הפסוק: "ויהי בשלח   אף מוסיף ואומר "בעל הטורים"הרב ו

בראותם מלחמה ושבו מצרימה". מיהו "העם"? אלו אותם   העםהעםהעםהעם... פן ינחם העםהעםהעםהעםה את פרע
שראו מה עשה ה'   שמלכתחילה לא רצו לצאת ממצרים, הערב רב, שיצאו רק אחרי אנשים

בני ישראל  וחששו שאם ישארו במצרים גם הם יפגעו. עבורם, סובב הקב"ה את  פרעהפרעהפרעהפרעהל
 מדבר, כי ידע שברגע הראשון שיוכלו, הם ירצו לחזור למצרים.ב

הקבוצה השניה, שלא  זוהי  –יוצאים ביד רמה"  ובני ישראלובני ישראלובני ישראלובני ישראל, כותבת התורה "לעומתם
. ובראשם, נחשון  היססו והאמינו בה'. הם לא צריכים את פרעה והם לא ירצו לחזור למצרים

בן עמינדב, שגם על שפת ים סוף, כשהים מלפניו והצבא המצרי מאחריו לא מתייאש כמו  
 נקרע הים לשניים.ובזכותו  ,למיםראשון כולם ונכנס 

מי שראוי להם: למי  עת ים סוף מתרחשים לניסים כקרישוצריך כל אחד לתת דעתו על כך, 
לקפוץ ראשון למים הסוערים,  שמאמין לאורך כל הדרך, גם במקומות הקשים. למי שמוכן 

  –מבלי לעשות חשבונות. למי שכח האמונה שבו, מאפשר לו לדעת שגם אם ילך ראשון 
 ימשוך אחריו את כולם.ילך לבד, אלא לא 

 ,שבת שלום
 

  

 מעשה שהיה
 

  ּוְבִפיהָ  מפרמישלאן ֵמִאיר ַרִּבי ֶׁשל ַחְדרוֹ  ֶאל ַאַחת ִאָּׁשה ִנְכְנָסה, ָצֳהַרִים ְׁשַעתּבִ 
 ִלי ַאַחת ַּבָּקָׁשה, ִלְּיָלִדים ָזִכינּו ְוֶטֶרם, ִהְתַחַּתְנִּתי ֵמָאז ַרּבֹות ָׁשִנים, ַרִּבי: "ַּבָּקָׁשה
 ".ֶּבֶטן ְּבִפי ֶׁשֶאְתָּבֵר> ֲעבּוִרי ִהְתַּפֵּלל ָאָּנא: ֵאֶלי7

  ַרִּבי ָעָנה ַהְפָּתָעָתּה ְלַמְרֵּבה ַא>, ְלַבָּקָׁשָתּה ְּבִׂשְמָחה ַיְסִּכים ֵמִאיר ֶׁשַרִּבי ָהִאָּׁשה ִצְּפָתה
  ֶאָחד ֶׁשֶקל ְוAא, ְזֻהִּבים ֵמָאה ִלי ִּתְּתִני ִאם ַרק ַא>, אֹוָת> ְלָבֵר> ֲאִני ָמַסִּכים: "ֵמִאיר
  Aא ַהְּפׁשּוָטה ְוָלִאָּׁשה, ַאִּדיר ֶּכֶסף ְסכּום ָהיּו ַהָּיִמים ְּבאֹוָתם, ְזֻהִּבים ֵמָאה". ָּפחֹות
 .רֹוָצה ָהְיָתה ִאם ֲאִפּלּו, ֶׁשָּכֶזה ְסכּום ְלַהִּׂשיג ֶאְפָׁשרּות ׁשּום ָהְיָתה

 ֶאְתַאֵּמץ ִאם ַּגם? ָּכֶזהׁשֶ  ְסכּום ְלַהִּׂשיג אּוַכל ֵּכיַצד: "ָהַרב ִּבְפֶני ְלִהְתַחֵּנן ִנְּסָתה ָהִאָּׁשה
  אֹוִתי ְלָבֵר> ּתּוַכל ָהֵאם. ַהְּסכּום ַמֲחִצית ְלַהִּׂשיג אּוַכל אּוַלי ַהְלָואֹות ְוֶאַּקח, ְמאֹוד

".  ָּפחֹות ֶאָחד ֶׁשֶקל ְוAא, ְזֻהִּבים ֵמָאה: "ְּבֶׁשּלוֹ  ְוָהַרב?", ְזֻהִּבים ַלֲחִמִּׁשים ִּבְתמּוָרה
 ּוַבָּקָׁשִתי ְמצּוָקִתי ֶאת ִלְׁשֹטחַ , ָהַרב ְּכבֹוד, ֵאֶלי7 ָּבאִתי: "ְוָאְמָרה ַּבֶּבִכי ָהִאָּׁשה ָּפְרָצה

 ֶאָּלא, ְּבֵרָרה ִלי ֵאין, ָּכ> ִאם. ָּגדֹול ֶּכֶסף ְסכּום ִמֶּמִּני ְמַבֵּקׁש ַאָּתה ִלי ַלֲעֹזר ּוִבְּמקֹום
 ". ְּבַעְצִמי ּוְלִהְתַּפֵּלל ָּברּו> ַהָּקדֹוׁש ַעל ִלְסֹמ>
  ִלְׁשֹמעַ  ַא> ֶאָּלא, ִּבַּקְׁשִּתי ְזֻהִּבים ֵמָאה Aא: ַהּבֹוִכָּיה ָלִאָּׁשה ְוָאַמר ֵמִאיר ַרֵּבי ִחֶּיי>

, ְלַבּדוֹ  ה"הקב ַעל סֹוֶמֶכת ֶאת ַּכֲאֶׁשר, ַעְכָׁשיו. ה"לקב ְּבַעְצֵמ> ִּתְתַּפְּלִלי ֶׁשַאת - ִמִּפי7
 ֶאְתַּפֵּלל ֲאִני ְוַאף, ְּתִפָּלֶת> ִיְׁשַמע ה"שהקב ּוְבטּוָחה ְסמּוָכה ֶהִיי ,ָוָדם ָּבָׂשר ַעל ְוAא
 .>ִאתָ  ַיַחד

 הציור השבועי

 פרשהמהאיזה פסוק 

 רמוז בתמונה? 
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בין הפותרים יוגרל פרס!  
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 דבורה עומר –דמות אחת בשבוע 
 

  היתה, אמה. שנים 3-כ לפני ונפטרה, חיים-במעוז) 1932( ב"תרצ בשנת ולדהנ עומר דבורה

  של ירי באימוני ונהרגה יהודית מדינה הקמת לשם הבריטים כנגד שפעלה" ההגנה" במחתרת

  בפעילות שיפגעו מחשש למוות האמיתית הסיבה את לבריטים לומר אסור שהיה מכיוון, המחתרת

  הסיפור את דבורה גילתה שנים לאחר רק. התאבדה שאמה לדבורה הלוחמים סיפרו המתרת

 .האמיתי

  הגדול חלקם, רבים ספרים לכתוב החלה עבודתה כדי ותוך, שנים במשך כמורה עבדה דבורה

.  ועוד י"ניל מחתרת, י"אב בן איתמר: ישראל בארץ החלוצים ראשוני של) חיים סיפורי( ביוגרפיות

, ישראל ארץ אגדות: וציונית יהודית תרבות של עשיר עולם בפניהם חשפה, לילדים בכתיבתה

  בית של מקומו" - האחרון ספרה. הרפתקאות ואף ומשלים חכמה, היה חסיד איש, שבת אגדות

  אהבת ומתוך, לזה לזה מתנות מביאים בעודם הדרך אם על שנפגשו אחים בשני עסק" המקדש

 .המקדש לבנין הראוי המקום זהו כי ה"הקב החליט שבינהם החינם

  הקריאה בחודש שנה מדי לחלק החינוך משרד החליט פתירתה ולאחר ישראל בפרס זכתה עומר

 .שמה על פרס

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה
 המשך הלכות ט"ו בשבט

  שנים יש, עני ומעשר שני במעשר גם וחייב, ראשון ובמעשר בתרומה תמיד יבחי פרי כל.א
 .עני במעשר שנים ויש שני במעשר שחייב

  אילן: בשבט ו"ט הוא, עני או שני במעשר חייבים פירותיו אם לאילן הקובע התאריך.ב
  ו"ט אחרי חנטו ואם, לה שקדמה השנה כדין מתעשרין בשבט ו"ט לפני חנטו שפירותיו

,  עני מעשר חיוב שנת היא ס"תש שנת: לדוגמא. שנה אותה כדין מתעשרין בשבט
  מה כל כי, שני במעשר חייב הריהו - בשבט ו"ט לפני ס"תש בשנת שחנט פרי כ"ואעפ

  - בשבט ו"ט אחרי חנט ואם. החולפת השנה של כחה על גדל בשבט ו"ט לפני שחנט
 .עני במעשר חייב

 .וכותסמ מהודר אתרוג על בשבט ו"בט תפללנהגו לה.ג
  אחר שחנטו נוספים פירות וקנה בשבט ו"ט קודם שחנטו מעושרים לא פירות שקנה מי.ד

  וישאל אלו על אלו מפירות להפריש יכול אינו - מעושרים אינם הם וגם בשבט ו"ט
 .חכם שאלת

ם
ה

ר
ב
א

ה 
קל

ד
 :
ת

שי
א
ר
ת 

כ
ר
עו

 

המצוינות במדעים (אופנים)  וילדי

להורים,   עשו השבוע "יום הפוך"

 עם ניסויים מדעיים וחידות:

שבוע שעבר בירכתי בחודש  

טוב ושאלתי איזה ראשי שנה 

 אתה מכיר...

 מזל טוב ליום המאה!

 מה זה יום המאה?

שמעתי גם שהשבוע אתם  

חוגגים יחד עם ילדי הגנים  

 מסיבת ט"ו בשבט...בגילת 

אז איזה ברכה תרצה ממני  

 היום?

חגגו אותו השבוע בכיתה ב'. גם 

מאה ימים מתחילת שנת  

לכבוד סיום לוח  הלימודים וגם 

 המאה בחשבון!

אל תשאל איך ילדי המקהלה 

מתכוננים בהתרגשות להופעה  

 במסיבה.שלהם השבוע 

איזה כיף להם! מחכה לראות  

 את התמונות בשבוע הבא!

נכון וישר ידעתי שיש את ראש  

השנה בא' תשרי, את ראש  

"ו בשבט ואת  השנה לאילן בט

ראש השנה בחודש ניסן כמו  

 שהופיע בפרשה!

 ומה חדש חוץ מזה?

קודם כל, בית ספר נחלים הגיע 

ע למקום השלישי בתחרות  השבו

 התכנות!

  ח' על-לכיתות ז' כל הכבוד

נחזיר לכם ההצלחה המסחררת 

 אצבעות לשלב הבא!

  800-שמעתי שיותר מאו! וו

 בתי ספר משתתפים בתחרות

המתכנתים שלנו ינצחו את  

 כולם...


